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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách  

trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương 

năm 2020 từ nguồn dự phòng chung 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ 

nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 78/TTr-

SKHĐT ngày 06/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ 

nguồn dự phòng chung như sau: 

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn dự 

phòng chung thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ: 43.965 

triệu đồng. 

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn dự 

phòng chung cho 04 dự án: 105.500 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 1 và Biểu số 2 kèm theo). 

3. Nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Biểu số 1 và Biểu số 2 ban 
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hành kèm theo Quyết định này thay thế Biểu số 6 và Biểu số 9 (phần đầu tư công) 

ban hành kèm theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

4. Thời gian giải ngân kế hoạch vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu 

tư công và các Nghị định hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo có 

liên quan của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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