
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án  

thuộc địa phương quản lý năm 2021 

 
Kính gửi:  

                                                - Bộ Tài chính; 

          - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

          - Kho bạc Nhà nước. 

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ/TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 

2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ 

Tài chính về việc quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, 

thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ hai mươi về kế hoạch đầu tư công năm 

2021 tỉnh Lạng Sơn; 

 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 như sau: 

I. Nguyên tắc lập Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

- Phân bổ các nguồn vốn đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại: Luật Ngân 

sách nhà nước ngày 25/6/2015, Luật Đầu tư công ngày 27/6/2019; 

- Thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phù hợp với quy 

hoạch quốc gia; phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 với định hướng cơ cấu 

lại đầu tư công đến năm 2025. 

- Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà 

nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách 

nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 31/CT-TTg 

ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh 
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tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021. 

- Việc phân bổ vốn phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 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; Quyết định số 1950/QĐ/TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Công văn số 

6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ 

kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 và dự toán 

NSNN năm 2021 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2021. 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục 

cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng 

cao hiệu quả đầu tư. 

 2. Kế hoạch phân bổ vốn năm 2021 

 Tổng vốn đầu tư công năm 2021 là 2.956.533 triệu đồng, trong đó: 

2.1. Vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 

1.418.200 triệu đồng, trong đó: 

- Đầu tư từ nguồn NSĐP theo tiêu chí là 707.200 triệu đồng, trong đó: cấp 

tỉnh quản lý 601.113 triệu đồng, chiếm 85%; phân cấp cho cấp huyện 106.087 

triệu đồng, chiếm 15%. 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 11.000 triệu đồng, cân đối 100% 

cho cấp huyện. 

- Đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 

dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là 150.000 triệu đồng. 

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 550.000 triệu đồng, trong đó: 

cân đối cho cấp huyện 181.600 triệu đồng, chiếm 33,02%; cấp tỉnh quản lý 

368.400 triệu đồng, chiếm 66,98%. 

2.2. Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) là 989.324 triệu đồng. 

- Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là 200.000 triệu đồng. 

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước là 34.880 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, 

chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể) là 754.444 triệu đồng. 

2.3. Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 

549.009 triệu đồng. 

- Đưa vào cân đối ngân sách Trung ương là: 504.260 triệu đồng. 

- Địa phương vay lại của Chính phủ là 44.749 triệu đồng. 
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(Có biểu chi tiết kết quả phân bổ kèm theo) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Kho bạc Nhà nước theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Vụ ĐT- Bộ Tài chính; 

- Các Sở: TC, KHĐT;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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