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NGHỊ QUYẾT 
 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020  

tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

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 tháng 9 năm 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 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm; 

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-
2020 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 
tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương được phê chuẩn tại Nghị quyết 
số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị 
quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-
2020 tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:   

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.553,836 tỷ đồng; trong đó: 
phân bổ chi tiết 6.278,54 tỷ đồng; dự phòng 275,296 tỷ đồng. Cụ thể số phân bổ 
chi tiết như sau: 

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.185,255 tỷ đồng. 

- Thu từ sử dụng đất: 2.150,78 tỷ đồng.   

- Thu từ xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.   

- Thu phí bến bãi: 888 tỷ đồng.   
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2. Nguồn vay tín dụng ưu đãi: 0 tỷ đồng. 

3. Nguồn vay kho bạc: 90 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) 

Phương án điều chỉnh giảm 193,1 tỷ đồng so với Nghị quyết số 
54/2017/NQ-HĐND, cụ thể: bổ sung 13 danh mục dự án mới, tăng 137,4 tỷ 
đồng; điều chỉnh tăng 26 danh mục dự án, tăng 487,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng 
vốn thu tiền sử dụng đất cho cấp huyện 399,7 tỷ đồng; giao tăng vốn hỗ trợ 
người có công 12,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 85 dự án, giảm 1.214,1 tỷ đồng; 
điều chỉnh giảm dưới 1 tỷ đồng đối với các dự án khác là 15,8 tỷ đồng. 

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 
23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết 
số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh 
Lạng Sơn và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân 
tỉnh theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ 
họp thứ chín thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 12 năm 2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VKSND,TAND,THADS tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 
- C,PVP, CV VP. HĐND tỉnh; VP.UBND tỉnh; 
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm  

 
 

 


