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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 05-01-2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 33/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch ñầu tư công trung hạn 2016-2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ñầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ
vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ñầu tư công;
Căn cứ Quyết ñịnh số 40/2015/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 về
nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 8836/BKHðT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ
Kế hoạch và ðầu tư dự kiến phân bổ kế hoạch vốn ñầu tư trung hạn ngân sách nhà
nước 2016-2020 và năm 2017;
Xét Tờ trình số 9131/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Mục tiêu và ñịnh hướng ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020
1. Mục tiêu:
Kế hoạch ñầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhằm góp phần cơ cấu lại và
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế giai ñoạn 2016 - 2020.

