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Thông qua kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÚC
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số
điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2021;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ
ban nhân dân ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ luật đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân Sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thực hiện một số điều Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP;
Căn cứ tờ trình số 75/TTr – UBND ngày 17/12/2021 của UBND xã Húc về nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện đầu tư công năm 2022.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng nhân dân xã nhất trí thông qua kế hoạch thực hiện đầu tư công
năm 2022.
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung.
- Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng
hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến;
- Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát
triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; từng bước thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại
hoá nông nghiệp, nông thôn;
2. Mục tiêu cụ thể:
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2.1. Mục tiêu: Cơ bản hoàn thành công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên cơ sở ưu
tiên cho các thôn gồm: giao thông nội thôn; đường giao thông liên thôn, đường ra các khu
sản xuất, nhà văn hóa và khu thể thao các thôn nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn,
cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.
2.2. Nội dung thực hiện:
- Về cơ sở vật chất văn hóa: Tăng cường tập trung đầu tư các nhà sinh hoạt cộng
đồng, nhà văn hóa xã.
- Giao thông nông thôn: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã và
đường trục thôn, đường trục chính nội đồng thôn.
- Về thủy lợi:
- Trường học: Tập trung đầu tư và xin hỗ trợ từ các chương trình dự án khắc phục
các điểm trường và chuẩn hóa về cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.
- Trạm y tế xã: Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ,
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
II. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.
Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quản lý thực hiện của Cấp uỷ Đảng,
chính quyền. UBMTTQ và đoàn thể các cấp đẩy mạnh cuộc vận động " Chung sức cùng
cả nước xây dựng nông thôn mới" “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào " Toàn dân tham
gia xây dựng đường đẹp ngõ đẹp, hiến đất để mở đường giao thông" đồng thời làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia.
Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ
tầng phục vụ đời sống nhân dân.
Tập trung huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa
phương và sự hỗ trợ của nhà nước, cấp trên để có kinh phí thực hiện.
III. Kế hoạch đầu tư năm 2022
Căn cứ nội dung Nghị quyết số: 59/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND
huyện về việc phê duyệt hạng mục công trình thuộc chương trình Nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025:
* Kế hoạch thực hiện các danh mục công trình Năm 2021 được đẩy sang đầu tư
năm 2022 thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng Nông thôn mới gồm các công trình:
1. Đường giao thông vào khu sản xuất Ra Cọt thôn Ván Ri (GĐ1)
2. Đường giao thông từ Cu Dông đi La Heng (GĐ3).
3. Nhà SHCĐ thôn Ta Cu.
4. Đường giao thông từ Ván Ri vào A Pơng (GĐ 1).
5. Đường giao thông từ Húc Thượng đi Tà Rùng (GĐ1).
2

3

