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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 83/2017/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

 
NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND  
ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch  

đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
                                           

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-
HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 
2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 
19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang. 

Khoản I,  Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Tổng vốn đầu tư năm 2017 sau khi điều chỉnh là 4.132.870 triệu đồng, cụ thể 
như sau: 

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương   : 3.319.590 triệu đồng. 

- Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức tại nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh : 1.019.590 triệu đồng; 


