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CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 24-01-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 77/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương thực hiện Chương trình 135 giai ñoạn 2019-2020
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị ñịnh
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng
ñối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
Dân tộc quy ñịnh chi tiết thực hiện Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1722/Qð-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai
ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 582/Qð-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn ñặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vục II,
khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2016- 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2016/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, ñiều hành thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết ñịnh số 414/Qð-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn ñặc biệt khó khăn vào diện ñầu tư chương trình
135 giai ñoạn 2017-2020;

