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Số: 119/TTr-UBND 
 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  27  tháng 6 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án  

và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hằng năm, Nghị định số136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 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 tháng 12 năm 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 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Lạng Sơn (Khóa XX, kỳ họp thứ chín) về Kế hoạch đầu tư công 
năm 2019 thành phố Lạng Sơn; 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và khả năng cân 
đối nguồn vốn. Để phù hợp tiến độ triển khai các dự án, Uỷ ban nhân dân thành 
phố dự kiến về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2019 cho đơn vị được giao làm chủ đầu tư như sau: 

 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công bổ sung: 9.936 triệu đồng, trong đó: 

a) Ngân sách cấp thành phố: Bổ sung 8.605 triệu đồng. 

- Trích nộp Quỹ phát triển đất tỉnh (Nghị quyết số 36/NQ-HĐND): 14.350 
triệu đồng.  

- Giảm 03 danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư giảm 3.600 triệu đồng, trong đó: 

+ Giảm 01 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn giảm 100 triệu đồng.  

+ Giảm 02 danh mục dự án thực hiện đầu tư, kế hoạch vốn giảm 3.500 triệu đồng. 

- Bổ sung 09 danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư tăng 1.079 triệu đồng, trong đó: 

+ Bổ sung 08 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn tăng 800 triệu đồng. 

+ Bổ sung kế hoạch vốn 01 danh mục dự án đã quyết toán hoàn thành, kế 
hoạch vốn tăng 279 triệu đồng. 
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- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đã được giao kế 
hoạch vốn đầu năm, điều chỉnh kế hoạch vốn để giải phóng mặt bằng phát triển 
quỹ đất 04 dự án sang kế hoạch vốn thực hiện đầu tư và trích nộp Quỹ phát triển 
đất tỉnh: Giảm 21.558 triệu đồng đối với 07 danh mục dự án, tăng 18.834 triệu 
đồng đối với 14 danh mục dự án. Giảm kế hoạch vốn: 3.224 triệu đồng. 

(Có biểu số 01 kèm theo) 

b) Ngân sách cấp xã: Bổ sung 1.331 triệu đồng 

- Giảm 02 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn giảm 100 triệu đồng.  

- Bổ sung 05 danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư tăng 831 triệu đồng. 

- Bổ sung hoạch vốn đầu tư các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu năm: 
Bổ sung 600 triệu đồng đối với 03 danh mục dự án. 

(Có biểu số 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh tên đối với 03 dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu năm 

- Điều chỉnh tên dự án ‘‘Chỉnh trang, cải tạo các tuyến vỉa hè đường Lê Đại 
Hành (địa phận  phường Vĩnh Trại)’’ thành dự án ‘‘Chỉnh trang, cải tạo các tuyến 
vỉa hè đường Lê Đại Hành, đường Phai Vệ (Địa phận phường Vĩnh Trại) ’’. 

- Điều chỉnh tên dự án ‘‘Chỉnh trang, cải tạo các tuyến vỉa hè đường Lê Đại 
Hành (địa phận  phường Đông Kinh)’’ thành dự án ‘‘Chỉnh trang, cải tạo các tuyến 
vỉa hè đường Lê Đại Hành, đường Phai Vệ (Địa phận phường Đông Kinh) ’’. 

- Điều chỉnh tên dự án  Cải tạo, sửa chữa nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn 
Thụ thành dự án Tu bổ di tích nhà số 8, phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn.  

(Có biểu số 02 kèm theo) 

 3. Nguồn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 

 - Nguồn kết dư ngân sách: 5.423 triệu đồng. 

 - Nguồn sự nghiệp kinh tế: 4.513 triệu đồng. 
Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, biểu quyết để triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XX; 
- C,P VP HĐND-UBND TP; 
- Phòng TC-KH; 
- Trang thông tin điện từ TP; 
- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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