       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TỈNH VĨNH LONG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    -------                                               ------------------------------------
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NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP LẦN THỨ IV, HĐND TỈNH KHÓA VI
Về điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001
------------------------



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
                          
                                                               
- Căn cứ  điều 11, chương II,  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 06 năm 1994;

- Căn cứ điều 25 chương II Luật Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điều 36 chương II Nghị định 87/CP của Chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp trong 4 ngày  từ 25-28/06/2001. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng và điều chỉnh cả năm 2001. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất.


QUYẾT NGHỊ


Điều I: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2001 với:

- Nguồn vốn đầu tư kế hoạch đầu năm 223, 424 tỷ đồng

- Kế hoạch điều ch3nh 389,401 tỷ đồng
(cụ thể từng công trình có phụ lục kèm theo)

Điều II: Căn cứ Nghị quyết nầy Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao kế hoạch xây dựng cơ bản điều chỉnh cho các sở ngành các địa phương trong tỉnh.

Điều III: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết .

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI  thông qua tại kỳ họp lần thứ  4 ngày 08 tháng 02 năm 2001./.


Nơi nhận:                                                              
- Văn phòng QH, Văn phòng CP                                                              
   Văn phòng Chủ tịch nước  (b/c)               
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c)
- Đại biểu HĐND tỉnh
- TT. HĐND và các ban
- Chủ tịch, Các phó chủ tịch UBND tỉnh
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh                                                          
- Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
- Tòa án Nhân dân tỉnh
- Sở,  ban ngành tỉnh
- HĐND và UBND  các huyện - thị xã
- UBMTTQ và các đoàn thể
- Lưu VP


TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




NGUYỄN VĂN HUÂN



