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NGHỊ QUYẾT 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 

thành phố Lạng Sơn 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP 

ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn và hằng năm; 

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND 

thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 

2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội 

Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  2016-2020 thành 

phố Lạng Sơn được phê chuẩn tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 

15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn và Nghị quyết số 50/2018/NQ-

HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thành phố 

Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn sau điều chỉnh là 881.331 

triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 874.331 triệu đồng: phân bổ chi 

tiết 842.278 triệu đồng (bằng 96,3% nhu cầu), vốn dự phòng 32.053 triệu đồng; 

vốn đầu tư ngoài ngân sách 7.000 triệu đồng, cụ thể như sau: 
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1. Vốn ngân sách nhà nước: Tổng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn do UBND thành phố và UBND các phường, 

xã quản lý là 874.331 triệu đồng tương ứng với 317 dự án (Cấp thành phố: 160 

dự án; Cấp xã: 157 dự án), trong đó: (Chi tiết tại biểu số 01) 

- Đầu tư 168 dự án từ nguồn thu sử dụng đất: 682.933 triệu đồng (chi tiết 

theo biểu số 02,02A). 

- Đầu tư 13 dự án từ nguồn thu sổ xố kiến thiết (vốn được tỉnh giao): 

32.602 triệu đồng (chi tiết theo biểu số 03). 

- Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo định mức (Nghị quyết số 03/2016/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh) dự kiến phân bổ cho 08 dự án: 49.736 triệu đồng (chi 

tiết theo biểu số 04). 

- Vốn đầu tư được phân bổ cho 98 dự án từ nguồn chi khác, tăng thu điều 

tiết, kết dư: 32.053 triệu đồng (chi tiết theo biểu số 05). 

- Vốn dự phòng ngân sách: 38.700 triệu đồng, đã phân bổ cho 03 dự án 

tương ứng số kinh phí là 6.647 triệu đồng, phần vốn dự phòng còn lại chưa phân 

bổ là 32.053 triệu đồng (chi tiết theo biểu số 06). 

- Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương: 37.708 triệu đồng, phân bổ 

cho 27 dự án ở trên địa bàn 03 xã nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới (chi tiết theo biểu số 07,08). 

2. Vốn tài trợ: Vốn đầu tư được tài trợ từ các thành phần kinh tế khác: 

7.000 triệu đồng, đầu tư cho 02 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục - 

đào tạo, văn hóa - xã hội (chi tiết theo biểu số 09). 

Phương án điều chỉnh giảm là 11.933 triệu đồng so với Nghị quyết 

50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 (giảm 16.433 triệu đồng từ nguồn thu tiền 

sử dụng đất và tăng 4.500 triệu đồng từ nguồn vốn CTMT).  

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 

04/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn và 

Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Lạng Sơn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng 

nhân dân thành phố theo quy định. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá XX, 

kỳ họp thứ mười thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23    

tháng 7 năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND Tỉnh (b/c); 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở: KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp; 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND Thành phố; 
- CT, các PCT UBND Thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND thành phố; 
- UBMTTQ thành phố; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT HĐND, UBND các phường, xã; 
- CPVP, các CV; 
- Trang Thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Đức Huân 
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