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TINIi BINH D1JNG Bc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S: j 6  /NQ-HDND BInh Dwctng, ngàyO tháng nám 2022 

NGH QUYET 
V Danh mic linh vlyc du tir, cho vay cüa Qu5 Bu tir Phát trin 

tinh BInh Dirong giai doin 2022 - 2026 

HQI BONG NHAN DAN TINH B!NH DIf(NG 
KHOA X - K( HQP mir SAU 

Can thLu2t Td chic chInh quyn djaphwing ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ct Lut s&a dii, bá sung mt diu cüa Lu2t T chzc hInh phü và 
Luát T chic chInh quyn djaphu'cing ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ci Nghj djnh s 147/2020/ND-cP ngày 18 tháng 12 näm 2020 cla 

ChInh phz quy djnh v tc char và hogt d(5ng cia Qu9 Du tw Phát trin dja phwong, 

Xét Ta trinh sá 3126/1Tr-UBND ngày 24 tháng 6 näm 2022 cáa Uy ba 

nhán dan tinh v viçc d nghi phê duyt Danh myc lrnh vrc ddu tw, cho vay c 
Qu9 Dcu tw Phát friên tinh BInh Dwo'ng giai dogn 2022 - 2026, Báo cáo thdm 

sa 58/BC-HDND ngày 08 tháng 7 nám 2022 cia Ban Kinh tl - Ngán sách, y kiên 

tháo lun cia dgi bie2u Hói dng nhán dan tgi Ig) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê chu Danh m1ic các linh virc du tu, cho vay cüa Qu5' Du tu 
Phát trin tinh BInh Dixcmg giai don 2022 — 2026 nhu sau: 

STT Linh virc du tir, cho vay 

I LTnh virc giao thông, môi trirrng, nãng hrçrng 

1 Dir an v giao thông 

Các dir an d.0 tu h thng 4n tâi cong cong 

2 Dir an v môi trLrông 

Các dr an kt ni dàu tu h thong cp nithc sch, du tu dir an xü 1 

thai, rác thai, khI thai, du tu h thng tái ch& tái sir ding chat thai 

nuóc 
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3 . A Dtyanvenanglirçrng 

3.1 Các dir an dâu ti.r krói din ô dja bàn có diu kin di lai  khó khàn 

3.2 Các dis n di d&i li.rài din khi Nba nl.T6c giái phóng mt bng dir an dâu tir Cong 

II Linh virc cong nghip, cong ngh cao và cong nghip phii trçv 

1 
Các dir an d.0 tis xây dirng và kinh doanh kt cu ha tang khu Cong 
nghip, ciim cOng nghip 1rng diving cOng ngh cao 

2 
Các dir an du tu phát trin cong nghip mg dung cong ngh cao, cong 
nghip ca khI chê tao,  v.t 1iu mói 

3 Các dr an chuyn di s và ch tao  Robot 

Ill - A A S A A Linh vIrc nong, lam va phat trien nong thon 

1 
Các dir an du tu xây dmg, câi tao  nãng cp các dir an phiic vi1 san xut, 
phát triên nông thôn, nông nghip 1mg diing cong ngh cao 

2 Di,r an du ti.r ch bin, bâo quãn san phm tü nông nghip 

IV Linh vtic xã hi hóa ht tang xa hi 

1 Diránnhà& 

1.1 Các dr an d.0 tu xây dmng nhà luu trit cho cOng nhân, k tüc xá sinh viên 

1.2 Các di,r an d.0 tim khu tái djnh ci.r; Chung cu thu nhp thp 

1 3 
Các dir an du tu câi tao,  nãng cp các nhà tr9 dam báo tiêu chun theo 
quy djnh cüa pháp 1ut 

2 Diyánytydirçc 

• 
2 1 

Các dr an du tim xây dmng, nãng cp câi tio bnh vin, co s& khám chüa 
bnh; dAu tim mua sm may móc thiêt bj, phrnmng tin phc vii khám chUa bnh 

2.2 Các dr an du tim co s& san xuât trang thiêt bj y tê 

3 Diyán Van hóa,thhhao 

3 • 
Các dr an du tim xây dmng khu vui chii giâi trI, khu cOng viên van hóa có 
các hoat dng th thao 

3 2 
Các dir an d.0 tu ciim lang ngh truyn thng kt hçip vci du ljch, các dij 
an di chuyn sp xêp 'ai  các co sâ san xuât lang nghê 
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4 Dtr an giáo diic 

Các dir an d.0 tu rnâi, m& rng, mua sm trang thit bj cüa các co s& giáo 
dic (Mâm non, tiêu h9c, trung h9c Ca s&, trung hQc phô thông) 

5 Dir an tru tiên khác 

Các d,r an di diii CC Co S& ô nhiêm môi tru&ng 

I A A A A Dieu 2. Cac dir an ye dau tu, cho vay theo Ngh quyet so 561NQ-HDND9 
ngày 16 tháng 12 näm 2016 cüa Hi dông nhân dan tinh ye darth mic các linh vrc 
dâu hr kêt câu ha tang kinh tê - xä hi uu tiên phát triên cüa tinh BInh Duang giai 
doan 2017 - 2021 dä duçic k kêttnrâc khi Nghj quyêt nay Co hiu 1irc thi hành, 
duçic tiêp tiic thrc hin theo hçp dông dã duçic k kêt cho den hét hqp dông. 

Diu 3. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 4. Thi.rè'ng trirc Hi dng than dan, CáC Ban cia Hi dng nh 
To di biêu và dai  biêu Hi dông than dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh BInh Duang kh 
h9p thu sáu thông qua ngày 15 tháng 7 nàm 2022, Co hiu hrc kê tir ngày 
và thay the Nghj quyét sO 561NQ-HDND9 ngày 16 tháng 12 närn 20 
dOng nhãn dan tinh ye danh mic các linh virc dâu tu két câu ha tang 
hi uu tiên phát triên cüa tinh BInh Duang giai doan  2017 - 2021.!. 

Noi nhmn: CHU TICH 
- Uy ban Thi.ring vi Quôc hOi,  ChInh phü; 
- Van phong: Quôc hi, ChInh phO; 
- Các Bi: K hoch Va Dâu tii, Tài chInh; 
- Ban Cong tác dai  biêu - UBTVQH; 
- Thumg trrc Tinh üy, Doãn DBQH tinh; 
- ThuOng trirc HDND, UBND, UBMTFQ VN tinh; 
- Dai biu I-IDND tinh; 
- Các sâ, ban, ngãnh, doàn the; 

- Thu&ng trirc I-IDND và UBND cap huyn; : 
- LDVP: Tinhüy, Doàn DBQH, HDND, UBND tinh; an an 
- C s& dü 1iu quôc gia ye pháp 1ut (S& Tu phap); 
- Trung tam Cong báo tinh BInh Ducmg; 
- Website, Báo, Dài PITH Binh Duong; 
- Các phOng thuc Van phOng, App, Web; 
- Luu: VT, Tuan. 

cac 
ày. 
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