
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 117/TTr-UBND 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn  

05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

                    Khoá XX, kỳ họp thứ mười 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

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 120/2019/NĐ-CP ngày 
13/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị 
định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù 
trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ II về việc ban hành nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XX, kỳ họp thứ chín) về Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn; 

Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét, phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 
- 2020 thành phố Lạng Sơn, với nội dung như sau: 

I. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã giao 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn đã được 
HĐND thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 
15/12/2017 (Khóa XX, kỳ họp thứ năm) và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 (Khóa XX, kỳ họp thứ chín). Cụ thể các 
nguồn vốn như sau: 
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2. Tổng nguồn vốn đầu tư đầu tư trung hạn 05 năm 2016-2020 thành phố 
Lạng Sơn là 893.264 triệu đồng, trong đó trong đó vốn ngân sách nhà nước là 
886.264 triệu đồng: phân bổ chi tiết 854.211 triệu đồng (bằng 96,4% nhu cầu), 
vốn dự phòng 32.053 triệu đồng; vốn đầu tư ngoài ngân sách 7.000 triệu đồng, 
cụ thể như sau: 

a) Nguồn vốn ngân sách cấp thành phố và cấp xã quản lý là 886.264 triệu 
đồng tương ứng với 305 dự án (Cấp thành phố: 158 dự án; Cấp xã: 147 dự án), 
trong đó:  

 * Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thành phố: 853.056 triệu đồng, gồm: 

- Đầu tư 164 dự án từ nguồn thu sử dụng đất: 699.367 triệu đồng. 

- Đầu tư 13 dự án từ nguồn thu sổ xố kiến thiết: 32.602 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh: 49.736 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư được phân bổ từ nguồn chi khác, tăng thu điều tiết, kết dư: 
32.652 triệu đồng.  

- 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.  

* Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương: 33.208 triệu đồng 

b) Vốn tài trợ: 7.000 triệu đồng.  

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 

1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung 

- Về danh mục: Cơ bản giữ nguyên danh mục dự án đã có trong Nghị quyết 
số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018; giảm kế hoạch vốn một số dự án có sử 
dụng đất; bổ sung thêm danh mục dự án đầu tư công cần thiết đầu tư trong giai 
đoạn này. 

- Về Kế hoạch trung hạn bố trí thực hiện các chương trình, dự án: 

+ Đối với dự án đã quyết toán, các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết 
toán bố trí đủ 100% giá trị quyết toán, giá trị khối lượng hoàn thành. 

+ Đối với dự án đang triển khai, dự án khởi công mới trong năm 2019, 
2020, bố trí theo nguồn lực của thành phố (số vốn còn thiếu bố trí trong giai 
đoạn sau). 

+ Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để thực 
hiện khởi công mới trong giai đoạn sau. 

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung 

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Lạng Sơn được HĐND thành 
phố phê chuẩn điều chỉnh tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2018, với 
tổng các nguồn vốn là 1.492,983 tỷ đồng. Đến nay qua rà soát nguồn thu sử 
dụng đất, dự kiến tăng nguồn thu tiền sử dụng đất có thay đổi. Bên cạnh đó cần 
cập nhật thông tin, số liệu đối với một số dự án được phê duyệt điều chỉnh, 
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quyết toán; bổ sung một số dự án cấp thiết được phê duyệt đầu tư mới; Do vậy 
cần điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 
thành phố Lạng Sơn để phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn do thành 
phố quản lý; phù hợp với thông tin các dự án đã được điều chỉnh, quyết toán; 
đảm bảo nguồn vốn cho các dự án cấp thiết được phê duyệt đầu tư mới... 

3. Phương án điều chỉnh, bổ sung 

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: 

a) 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 02,02A), gồm: 

- Đầu tư 13 dự án từ nguồn thu sổ xố kiến thiết (vốn được tỉnh giao): 
32.602 triệu đồng (phần vốn này được giữ nguyên theo Nghị quyết số 
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018, chi tiết theo biểu 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 (phần 
vốn này được giữ nguyên theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 
18/12/2018, chi tiết theo biểu 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 (phần vốn này được giữ nguyên theo Nghị quyết 
số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018, chi tiết theo biểu 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 (phần vốn này được giữ nguyên theo Nghị quyết số 
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018, chi tiết theo biểu 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 07,08) (Trong hai năm 2019-2020 chi cho đầu 
tư công từ nguồn NSTW tiếp tục thực hiện theo số giao của tỉnh). 

b) 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) (phần vốn này được giữ nguyên theo Nghị quyết số 
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018, chi tiết theo biểu 09).” 
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Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn (bao gồm dự phòng chưa 
phân bổ) theo phương án trình điều chỉnh giảm so với Nghị quyết số 
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 là 11.933 triệu đồng (giảm 16.433 triệu 
đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tăng 4.500 triệu đồng từ nguồn vốn 
CTMT), chi tiết cụ thể và lý do chi tiết tại Phụ lục 1. 

III.  Đề xuất, kiến nghị 

Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố phê 
chuẩn Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 
thành phố Lạng Sơn, như nội dung nêu tại mục II.3 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND Thành phố; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Ban KTXH - HĐND thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND TP khóa XX; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- HĐND và UBND các phường, xã; 
- CPVP, các CV; 
- Trang Thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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