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NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn  

 
 

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

 

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 10/9/2015 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; 

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 02/12/2019 của UBND thành phố 
về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn Quyết định về Kế hoạch đầu 
tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn với những nội dung như sau: 

Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương: 128,928 tỷ đồng. Trong đó: 

1. Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 110,0 tỷ đồng, phân bổ như sau: 

a) Trích nộp quỹ đất tỉnh: 11,0 tỷ đồng (bằng 10% số thu từ tiền sử dụng 
đất). 

b) Vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 
địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định: 11,0 tỷ đồng 
(tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất). 

c) Vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án do thành phố quản lý: 79,74 tỷ 
đồng: 
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- Phân bổ 74,74 tỷ đồng cho 30 danh mục dự án do Ban Quản lý dự án 
ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư (Trong đó: Chuẩn bị đầu tư: 14 dự án; Khởi công 
mới: 6 dự án; Chuyển tiếp: 10 dự án). 

- Phân bổ 5,0 tỷ đồng cho 04 danh mục dự án chuyển tiếp do UBND các 
phường làm chủ đầu tư: UBND phường Vĩnh Trại: 1,5 tỷ đồng; UBND phường 
Đông Kinh: 1,5 tỷ đồng; UBND phường Tam Thanh: 1,0 tỷ đồng; UBND phường 
Chi Lăng: 1,0 tỷ đồng.  

 c) Vốn đầu tư công cấp xã: 8,260 tỷ đồng. 

 2.  Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7,5 tỷ đồng (Chủ đầu tư: Ban Quản lý 
dự án ĐTXD thành phố). 

Vốn bố trí cho 01 dự án chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng. 

Vốn bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp: 6.500 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn NQ số 03/2016/NQ-HĐND: 11,428 tỷ đồng, phân bổ cho 01 
dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới (Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 
phố: 10,4 tỷ đồng; Phòng Quản lý đô thị: 1,028 tỷ đồng). 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn giao cho Ủy ban nhân dân thành 
phố Lạng Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá 
XX, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2019./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND Tỉnh (b/c); 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở: KH-ĐT, Tài chính; 
- Kho bạc NNLS; 
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND Thành phố; 
- CT, các PCT UBND Thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND thành phố; 
- UBMTTQ thành phố; 
- Các phòng, ban, đảng, đoàn thể thành phố; 
- TT HĐND, UBND các phường, xã; 

  - CPVP, CV Văn phòng HĐND-UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 
 

Phạm Đức Huân 
 

 


		2019-12-25T15:29:09+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




