
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 108/TTr-UBND 

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  09  tháng 7 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công 

 năm 2022 thành phố Lạng Sơn  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

Khóa XXI, kỳ họp thứ hai 

 

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 phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công. 

Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn với 

nội dung như sau: 

I. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

1. Đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 của thành phố. 

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 thực hiện theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thực hiện theo Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2020 của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND thành 

phố Phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 -2025 thành phố Lạng Sơn, trong đó: 

- Phương án phân bổ chi tiết cho các dự án phải phù hợp với phương án 

dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thành phố Lạng Sơn. 

- Việc phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: 
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(1) Trích nộp quỹ đất tỉnh theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

02/5/2019 của HĐND tỉnh. 

(2) 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. 

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

vốn (nếu có). 

(4) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư. 

(5) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

(6) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

(7) 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. 

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Dự kiến tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương: 128.200 triệu đồng, 

bao gồm: 

1. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 110.000 triệu đồng: 

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 11.000 triệu đồng (bằng 10% số thu từ tiền sử 

dụng đất). 

- 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: 11.000 

triệu đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất). 

- Vốn bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 79.900 triệu đồng bố trí 

cho 28 danh mục dự án (Trong đó: Chuẩn bị đầu tư: 01 dự án; Khởi công mới: 

08 dự án; Chuyển tiếp: 19 dự án). 

- Vốn đầu tư công cấp xã: 8.100 triệu đồng (phân bổ cho các dự án, công 

trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất). 

2. Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.700 triệu đồng; bố trí cho 04 danh 

mục dự án (trong đó: hoàn thành năm 2022: 01 dự án; khởi công mới: 01 dự án; 

Chuyển tiếp: 02 dự án). 

3. Nguồn vốn được phân bổ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 11.500 triệu đồng bố trí cho 05 

danh mục dự án (trong đó: hoàn thành năm 2022: 02 dự án; 02 dự án chuyển 

tiếp và 01 dự án khởi công mới) 
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(Chi tiết tại phụ biểu số 01) 

 III. Dự kiến danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư thực hiện theo hình 

thức đối tác công tư (PPP):  

Năm 2022, UBND thành phố tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư và các 

Sở, ngành của tỉnh đề xuất và thực hiện 04 dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư (PPP), chi tiết tại phụ biểu số 02. 

Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Lạng 

Sơn xem xét, quyết nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND Thành phố; 

- Ban KTXH- HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các Đại biểu HĐND TP khóa XX; 

- Văn phòng HĐND - UBND TP; 

- Phòng TC - KH; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp; 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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