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NGHỊ QUYẾT 
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn 

 
 

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

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 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. Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết nghị về Kế hoạch đầu tư 
công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn với những nội dung như sau: 

 Tổng vốn đầu tư công năm 2020 là 3.260,594 tỷ đồng, trong đó: 

1. Vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương (NSĐP): 
1.508,862 tỷ đồng, trong đó: 

- Đầu tư từ nguồn NSĐP theo tiêu chí: 681,462 tỷ đồng (cấp tỉnh 575,375 
tỷ đồng; cấp huyện 106,087 tỷ đồng). 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 11 tỷ đồng, cân đối 100% cho cấp 
huyện. 

- Đầu tư từ nguồn thu phí bến bãi các phương tiện vận tải: 116,6 tỷ đồng. 

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 661,5 tỷ đồng, trong đó: cân đối cho cấp 
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huyện 167,5 tỷ đồng, chiếm 25,3%; cấp tỉnh quản lý 494 tỷ đồng, chiếm 74,7%. 

- Bội thu NSĐP: 38,3 tỷ đồng. 

2. Vốn ngân sách trung ương: 1.751,732 tỷ đồng, trong đó: 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 618,74 tỷ đồng.   

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 293,127 tỷ đồng (trong đó: 
thu hồi các khoản ứng trước 36 tỷ đồng). 

- Các chương trình hỗ trợ có mục tiêu: 161,4 tỷ đồng (trong đó thu hồi các 
khoản ứng trước 18,726 tỷ đồng). 

- Vốn đầu tư cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: 50,4 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện: 
18 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, 
Quyết định số 2086/QĐ-TTg: 43,965 tỷ đồng. 

- Bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung Kế hoạch 
trung hạn 2016-2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn 
cho các dự án quan trọng quốc gia: 87,5 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài ODA: 478,6 tỷ đồng. 

 (Chi tiết tại các biểu kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ 
họp thứ mười bốn thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VKSND, TAND, THADS tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- C, PCVP, CV VP HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 
- Lưu VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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