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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phươngngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố 

xin ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 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 nghị về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn với những nội dung 

như sau: 

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

a) Trích nộp quỹ đất tỉnh theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

02/5/2019 của HĐND tỉnh. 

b) Bố trí 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 Chỉ thị số 

1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn 

(nếu có). 

d) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư. 

e) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt 

g) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 
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h) Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau: 

- Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định.  

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy 

định (nếu có). 

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu 

tư đã được phê duyệt. 

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố. Huy động 

các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển hạ tầng xã hội, trọng tâm 

là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cho hạ tầng giao thông, 

khu đô thị, cụm công nghiệp, khu sinh thái phục vụ du lịch... Tập trung hoàn 

thành một số công trình, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tu bổ, tôn tạo các công 

trình di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đầu tư xây dựng cải tạo, mở 

rộng một số đoạn tuyến đường đô thị. Từng bước xây dựng và phát triển kết cấu 

hạ tầng đô thị thành phố theo tiêu chí đô thị loại I. Phấn đấu đến năm 2025 khắc 

phục, hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí còn yếu của đô thị loại II và nâng cao một số 

chỉ tiêu, tiêu chí của đô thị loại I nhằm tạo cơ sở, tiền đề, từng bước nâng cấp 

Thành phố trở thành đô thị loại I trong thời gian phù hợp. 

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành 

phố 

a) Dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng 

Sơn: 

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 755.000 triệu đồng, cụ 

thể như sau: 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 550.000 triệu đồng (Dự kiến thu 110.000 

triệu đồng/năm). 

- Nguồn thu tiền bán đấu giá các lô đất thuộc dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật đô thị: 114.000 triệu đồng. 

- Nguồn thu sổ xố kiến thiết: 33.500 triệu đồng (Dự kiến thu 6.700 triệu 

đồng/năm). 

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

HĐND của HĐND tỉnh): 57.500 triệu đồng (Dự kiến tỉnh giao 11.500 triệu 

đồng/năm). 

b) Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách 

thành phố 

Tổng dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn là 755.000 triệu đồng. (Chi 

tiết theo biểu 01) 

- Vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các dự án đầu tư công và trích nộp 

quỹ đất tỉnh: Tổng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-
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2025 nguồn vốn do UBND thành phố và UBND các phường, xã quản lý là 

755.000 triệu đồng, trong đó:  

+ Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 664.000 triệu đồng, tăng 145%  so với 

kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (458.674 triệu đồng); bằng 100% dự kiến số 

thu giai đoạn 2021-2025 (664.000 triệu đồng); 

+ Đầu tư từ nguồn thu sổ xố kiến thiết: 33.500 triệu đồng, tăng 132%  so 

với kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (25.342 triệu đồng); bằng 100% dự kiến 

số thu giai đoạn 2021-2025 (33.500 triệu đồng); 

+ Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ theo định mức (Nghị quyết số 

03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh): 57.500 triệu đồng, tăng 111%  so với kế 

hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 (51.944 triệu đồng); bằng 100% dự kiến số thu 

giai đoạn 2021-2025 (57.500 triệu đồng); 

(Chi tiết theo biểu 02). 

- Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Gồm 07 danh 

mục dự án. (Chi tiết tại biểu số 03) 

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 bốn thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020./. 

 

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 và 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 
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