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

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

 

Số: 240/TTr-UBND 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 25  tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công  năm 2023  

thành phố Lạng Sơn  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

Khóa XXI, kỳ họp thứ Bảy 

 

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;  

Căn cứ 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 kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn với nội dung 

như sau: 

I. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 

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 2023 của thành phố. 

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 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 2023 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 16/2021/NQ-

NĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 

34/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 điều chỉnh, bổ sung đề nghị thông qua tại  kỳ họp cuối năm 2022); Quyết 

định số 679/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê 

duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 -2025 thành phố Lạng 

Sơn, trong đó: 



2 

 

- 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: 

(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, cấp Giấy chứng 

nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa 

chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

(3) Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định 

tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có). Dự án đã hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn (nếu có). 

(4) Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào 

sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện 

dự án theo phương thức đối tác công tư. 

(5) Phân bổ vốn cho dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

(6) Phân bổ vốn cho dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

(7) Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án.  

(8) Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại 

khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công. 

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Dự kiến tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương: 156.550 triệu đồng 

(cấp thành phố: 148.380 triệu đồng, phân bổ cho 34 dự án và trích nộp quỹ đất 

tỉnh; cấp xã 8.170 triệu đồng), bao gồm: 

1. Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.850 triệu đồng bố trí 

cho 04 danh mục dự án (trong đó: hoàn thành năm 2022: 01 dự án; 01 dự án dự 

kiến hoàn thành năm 2023; 01 dự án khởi công mới1 và 01 dự án hỗ trợ xi măng 

làm đường GTNT). 

2. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 143.700 triệu đồng (trong đó 

110.000 triệu đồng tỉnh giao và 33.700 triệu đồng dự kiến tăng thu), gồm: 

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 14.370 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: 14.370 

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: 106.790 triệu đồng bố trí 

cho 29 danh mục dự án (Trong đó: 03 dự án hoàn thành năm 2022, 09 dự án dự 

                   
1 01 dự án KCM: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
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kiến hoàn thành năm 2023, 06 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 

2023, 03 dự án khởi công mới2 và 08 dự án chuẩn bị đầu tư3). 

- Vốn đầu tư công cấp xã: 8.170 triệu đồng. 

 (Chi tiết tại phụ biểu kèm theo) 

 III. Dự kiến danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư PPP 

Năm 2023, UBND thành phố tiếp tục thực hiện 01 dự án4 và tiếp tục phối 

hợp với các Sở, ngành kêu gọi thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

02 dự án5.  

(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; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các Đại biểu HĐND TP khóa XXI; 

- 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  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 
 
 

 

Đặng Quốc Minh 

 

                   
2 03 dự án KCM: Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng ; Cải tạo, nâng cấp 

đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Xây dựng khu 

dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa. 
3 08 dự án CBĐT: Cải tạo, mở rộng điểm trường Bản Nhầng, trường Tiểu học Quảng Lạc; Cải tạo, mở rộng 

trường Mầm non Mai Pha; Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha; Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng 

Trung 3, xã Quảng Lạc; Chỉnh trang khuôn viên từ cửa sau hang Nhị Thanh đến hang Tam Thanh (GPMB và 

chỉnh trang); Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Quảng Lạc; Đường Lương Văn chi (đoạn Bắc Sơn - Bà Triệu); 

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại. 
4 Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn. 
5 02 dự án: Đường Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn (đoạn từ Lê Lợi đến Lý Thái Tổ); Đường Mai Pha - Quảng 

Lạc. 
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