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NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình  

bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9 

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 Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 26-NQ/TW xác định nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới; 

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 
năm 2015 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai 
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 17/BCTT-KTNS ngày 03 
tháng 7 năm 2019 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. Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình 
bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 
như sau: 

1. Bổ sung khoản 7 về cơ chế hỗ trợ 

Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các làng, 
thôn, bản ở các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt, phức tạp 
thuộc các huyện miền núi của tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm: 

- Đối với cấp đường loại A là 290 triệu đồng/km đường. 

- Đối với cấp đường loại B là 380 triệu đồng/km đường. 

- Đối với cấp đường loại C là 300 triệu đồng/km đường. 

- Đối với cấp đường loại D là 245 triệu đồng/km đường. 



 3 

2. Bổ sung điểm c, khoản 8 về kinh phí và nguồn vốn hỗ trợ 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm:  
 

TT Địa phương 
Chiều dài 

(km) 

Kinh phí 
(triệu 

đồng/km) 

Tổng kinh phí 
(triệu đồng) 

1 Huyện Vân Canh 36,0  10.440 

 Cấp đường loại A  36,0 290 10.440 

2 Huyện An Lão 19,30  7.159 

 Cấp đường loại B 18,0 380 6.840 

 Cấp đường loại D 1,30 245 319 

 Tổng cộng 55,3  17.599 
 

- Nguồn vốn hỗ trợ thêm: Từ nguồn ngân sách tỉnh. 

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Chương trình bê tông hoá giao thông 
nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã được ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình bê tông 
hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ngày 01 
tháng 8 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Thanh Tùng   

 
 


