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NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 
__________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025. 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh 

Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết nghị về kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn với những nội dung như sau: 
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Tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (chưa bao gồm 

chương trình MTQG) là 2.498,3 tỷ đồng. 

1. Vốn ngân sách tỉnh: 1.267,8 tỷ đồng, trong đó: 

a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 718,8 tỷ đồng, trong đó: 

- Phân bổ 387,3 tỷ đồng cho dự án gồm: 142,3 tỷ đồng cho 29 dự án hoàn 

thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2021; 196,9 tỷ đồng cho 23 dự án chuyển 

tiếp sang năm 2022 (bao gồm cả dự án quy hoạch tỉnh Lạng Sơn); 47 tỷ đồng 

cho 11 dự án khởi công mới năm 2022; 3 tỷ đồng thanh toán dự án quyết toán 

còn thiếu dưới 300 triệu đồng; 01 tỷ đồng cho 09 dự án chuẩn bị đầu tư; 

- Phân bổ 176,5 tỷ đồng hỗ trợ chương trình, dự án (gồm: (1) Dự án cao 

tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT: 50 tỷ đồng; (2) Giải phóng 

mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải: 20 tỷ đồng; (3) Giải phóng mặt bằng dự 

án Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh ĐT.242, đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị 

mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; (4) Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 

2016-2020; (5) Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; (6) Giải phóng 

mặt bằng nút giao thông số 7A Khu tái định cư Phú Lộc IV; (7) Giải phóng mặt 

bằng dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; (8) Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an 

xã (xây dựng trụ sở công an xã); (9) Đề án, nhiệm vụ khác (chính sách khuyến 

khích nông nghiệp, chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư);  

- Phân bổ trả nợ gốc, lãi vay là 5,8 tỷ đồng; 

- Bội chi ngân sách địa phương: 35,7 tỷ đồng; 

- Phân cấp cho cấp huyện theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND: 113,5 

tỷ đồng. 

b) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 536,0 tỷ đồng, trong đó: 

- Phân bổ cho dự án: 234,3 tỷ đồng, gồm: 102,4 tỷ đồng cho 10 dự án 

hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2021; 71,0 tỷ đồng cho 08 dự án 

chuyển tiếp sang năm 2022; 30,5 tỷ đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 

2022; 30,4 tỷ đồng cho 04 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hoàn thành 

năm 2021;   

- Phân bổ 40,5 tỷ đồng hỗ trợ chương trình, dự án (30,5 tỷ đồng 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 thường xuyên; 10 tỷ đồng 

hỗ trợ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT); 

- Phân bổ cho cấp huyện quản lý: 230,7 tỷ đồng;  

- Phân bổ quỹ phát triển đất: 30,5 tỷ đồng; 

c) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13 tỷ đồng phân bổ cho 03 dự án 

khởi công mới. 

2. Vốn NSTW: 1.230,5 tỷ đồng, thông qua phương án phân bổ như sau: 



3 

a) Vốn trong nước: phân bổ 828,4 tỷ đồng, trong đó: 542,5 tỷ đồng cho 06 

dự án chuyển tiếp (gồm có 01 dự án đối ứng vốn ODA); 285,9 tỷ đồng cho 06 

dự án khởi công mới. 

b) Vốn nước ngoài (ODA): phân bổ 402.147 triệu đồng cho 06 dự án 

chuyển tiếp. 

                          (Chi tiết tại Biểu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo). 

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

Đối với các dự án, nhiệm vụ chưa đủ cơ sở phân bổ kế hoạch vốn, UBND tỉnh 

chịu trách nhiệm rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể theo quy 

định của pháp luật. 

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, kỳ họp 

thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021./. 

 

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; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH  

và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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