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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 118/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông thuộc nguồn cân đối ngân sách
địa phương
giai đoạn 2021 - 2025
__________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phân bổ chi
tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông thuộc nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến
thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện
đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thuộc nguồn cân đối ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 cho UBND các huyện, thành phố như sau:
Tổng vốn: 510.000 triệu đồng (trong đó: Vốn hỗ trợ hợp tác xã: 20.000
triệu đồng; Vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (bao
gồm cả trang thiết bị): 490.000 triệu đồng), gồm:
- UBND thành phố PR-TC: 137.480 triệu đồng;
- UBND huyện Thuận Nam: 51.705 triệu đồng;
- UBND huyện Thuân Bắc: 31.480 triệu đồng;
- UBND huyện Ninh Sơn: 45.705 triệu đồng;
- UBND huyện Ninh Hải: 103.705 triệu đồng;
- UBND huyện Ninh Phước: 113.445 triệu đồng;
- UBND huyện Bác Ái: 26.480 triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực
hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội
đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc
thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu
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Phụ lục
Phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện đổi mới chương trình
giáo dục phổ thông thuộc nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
________________________

Đơn vị: triệu đồng

STT

1
2
3
4
5
6
7

Trong đó
Hỗ trợ thực hiện
đổi mới chương Ghi
Hỗ trợ
trình giáo dục chú
hợp tác xã
phổ thông
(bao gồm cả
trang thiết bị)

Các địa phương

Tổng vốn
giai đoạn
2021-2025

Tổng số

510.000

20.000

490.000

137.480
51.705
31.480
45.705
103.705
113.445
26.480

1.480
3.705
1.480
3.705
3.705
4.445
1.480

136.000
48.000
30.000
42.000
100.000
109.000
25.000

UBND thành phố PR -TC
UBND huyện Thuận Nam
UBND huyện Thuận Bắc
UBND huyện Ninh Sơn
UBND huyện Ninh Hải
UBND huyện Ninh Phước
UBND huyện Bác Ái

