
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUY1N KIM S(YN Bc  Ip  — Tu' do — Hnh phtic 

S:  46  /NQ-HDND Kim San, ngày 2Jtháng 5nàm 2022 

NGH! QUYET 
A A a A . A . Ye viçc phan bo kinh phi bo sung co miic tieu tir ngan sach 

tInh dê du tir xây dirng, duy tu bão du&ng các cong trInh 
hi tang nông nghip nông th8n thuc vüng trng lüa 

HQI BONG NHAN DAN HUYIN KIM SaN KHOA XX 
NHIM KS 2021-2026, K( HQP THU' TAM 

Can ci Lut Td chi-'c ChInh quyn dja phzco'ng ngày 19/6/2015; Luát tha 
dó'i, b sung m5t s dié'u cia Luc2t To' chic ChInh phi và Luçit T ch&c chInh quyên 
dja phu'ong ngày 22/11/2019; 

Can cii' Lut Ngán sách nhà nu'ác ngày 25/6/2015, 

Can th Nghj djnh so' 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 cia ChInh phi v 
quán lj, si' dyng dá't trO'ng ha; Nghj d.inh s6 62/2019/ND-CP ngày 11/7/2019 cla 
ChInh phz tha ddi, bd sung mç5t sO' dieu Nghj djnh sO' 35/2015/ND-cP ngày 
13/4/2015 cza CvhInh  phi ye' quán lj, th dyng dá't trng lia, 

Can c& ThOng tu s 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 cüa Bó Tài chinh 
huó'ng dJn thtc hin m5t sO' diê'u cüa Nghj dfnh s6 35/2015/ND-GP ngày 
13/4/2015 cüa ChInhphz ye' quán ly', th dyng dá't trng lu'a; 

Xét To' trinh sO' 146/7Tr-UBND ngây 23/5/2022 cza UBND huyn Kim San ye 
vic dé' nghj p/ian bO' kinh phi bd sung có myc tiêu tit ngán sách tinh de' dcu (it xáy 
dyng, duy tu báo dw&ng các cOng trInh hg tdng nông nghip nóng thOn thuç5c ving 
trng lüa; Báo cáo kIt qua thá'm tra cza Ban Kinh tl - xâ hi HDND huyçn Va các y' 
kiê'n tháo luan  cia dcii bilu Hç5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phân b kinh phi b sung có mtc tiêu tü' ngãn sách tinh (theo 
Quyt dnh s 354/QFJ-UBND ngày 13/4/2022 ella UBND tinli Ninh BInh) h 
trq các xã d du ttr xãy drng, duy tu bllo du'ö'ng các cong trInh hi tng nông 
nghip nông thôn thuc vllng trIng lila, nhu' sau: 

Stt BYnvj S tin 
A (triu dong) 

1 
Xã Chat BInh 
(Cong trInh: Nâng d.p 2 tuyn kênh khu virc Tin Dng, xã 
Chit BInh). 

4.500 



2 

Stt • Don vi 
• 

So tiên 
(triçu dong) 

2 

Xã Kim Dinh 

(Cong trinh: Nâng cp, m& rng b kênh Tüc Hiêu kt hçp 
giao thông nông thôn doan tü Du&ng Quan den miêu Tüc 
Hiêu, xâ Kim Dinh). 

4 500 

3 
Xâ Hung Tin 

(Cong trInh: Nâng cp b? kênh Thmyng Linh- ChI TThh, xâ 
Hiing Tiên). 

1.442 

4 
Xâ Quang Thin 
(Cong trInh: Nâng cp mt b Dông kênh U'ng Lut don t1r 
dumg QL 10 den nhà ông Si, xã Quang Thin). 

1.000 

5 
Xã Kim Tan 
(Cong trInh: Nâng cp dtrng trçic chinh ni dng tfi nhâ 
van hóa xórn 8 den nhà ông Phm Van Thai, xA Kim Tan). 

1.000 

Tng 12.442 

(So' tin bang ch1i: IVhcài hai , bn tram bn muoi hai triu dóng). 

Diêu 2. To chu'c thuc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn th chirc thc hin Ngh quy& nay dam báo 
dung quy djnh pháp Iut. 

2. Thumg tryc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi ctng than dan 
huyn và di biu Hi ding nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diêu 3. lieu hrc thi hành 

Nghj quyt nay duçc Hi d6ng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, nhim 
kS' 2021-2026, K' h9p thir Tam thông qua ngày 28 tháng 5 nãm 2022 và có IIiU 

1irc thi hành k tü ngày duçc thông qua.!. .- 

Nd n1,n: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thixàng vu Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN 1iuyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các ca quan: Phông Tài chInh - Ké hoach, 
Phèng Nông nghip & PTNT, Van phOng Huyn 
i:iy, VAn phàng HDND & UBND huyn; Trung 
Tarn VAn Hoá - The thao và Truyên thanh huyn; 
- Dâng ui', HDND và UBND các xA, thj trAil; 
- Luu: VT.. 

Dinh Vit Dung 
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