
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:  176/NQ-HĐND                               Cao Lộc, ngày  30  tháng  6   năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công  

trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Cao Lộc 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ NHẤT 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Đảng bộ 

huyện Cao Lộc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 về các mục tiêu, định hướng 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Cao Lộc; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Cao Lộc, 

như sau: 

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025: 372.819 triệu đồng (chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia), với tổng số 137 dự án, trong đó: Thanh toán vốn 44 dự án, khởi công mới 93 

dự án. 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức: Dự kiến bố trí 

49.027 triệu đồng cho 27 dự án, gồm thanh toán vốn cho 07 dự án là 23.542 triệu 

đồng, khởi công mới 20 dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 25.485 triệu đồng. 



 

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất: dự kiến bố trí 270.521 triệu đồng cho 80 dự 

án, gồm thanh toán vốn cho 18 dự án là 134.681 triệu đồng, khởi công mới 62 dự 

án trong giai đoạn 2021-2025 là 135.840 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn ngân sách huyện khác: dự kiến bố trí 21.520 triệu đồng cho 17 

dự án, trong đó thanh toán vốn cho 17 dự án là 21.520 triệu đồng. 

4. Nguồn thu xổ số kiến thiết: dự kiến bố trí 3.700 triệu đồng cho 05 dự án, 

gồm thanh toán vốn cho 01 dự án là 2.440 triệu đồng, khởi công mới 04 dự án 

trong giai đoạn 2021-2025 là 1.260 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn hỗ trợ kinh phí đô thị, chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính: 

dự kiến bố trí 28.051 triệu đồng cho 08 dự án, trong đó thanh toán vốn cho dự án là 

17.651 triệu đồng, khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 là 10.400 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo Biểu số 01,02 đính kèm) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, kỳ 

họp thứ Nhất, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Kho bạc NN huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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