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   Số: 175/NQ-HĐND                          Cao Lộc, ngày  30  tháng 6  năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 396/NQ-HĐND 

 ngày 21/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch 

 đầu tư công năm 2021 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 ngày tháng 11năm 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 396/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện 

Cao Lộc; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 117/TTr-UBND 

ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 396/NQ-

HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về 

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 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 huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 21 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 huyện Cao Lộc với những nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ 43.700 triệu 

đồng lên 50.000 triệu đồng, tăng 6.300 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất. 

Trong đó:  

- Trích 10% nộp quỹ phát triển quỹ đất tỉnh: 630 triệu đồng 
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- Trích 10% chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CN QSDĐ, 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh chính hồ sơ địa 

chính: 630 triệu đồng. 

- Bổ sung vốn đầu tư công năm 2021: 5.040 triệu đồng, trong đó: 

+ Bố trí thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư với kế hoạch vốn là: 

2.000 triệu đồng. 

+ Bố trí nguồn vốn thực hiện danh mục khởi công mới: 3.040 triệu đồng  

(Theo chi tiết biểu số 01 kèm theo) 

2. Kế hoạch bố trí vốn và danh mục đầu tư công năm 2021: 

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn đối với 03 công 

trình, với tổng mức đầu tư 7.750 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn ngân sách 

huyện (Nguồn thu sử dụng đất) 2.000 triệu đồng  

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm). 

- Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đối với 03 

công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư : 6.750 triệu đồng, kế hoạch bố 

trí vốn ngân sách huyện (Nguồn thu sử dụng đất) dự kiến là 3.040 triệu đồng.  

(Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 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 tháng 2021./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       

- TT HĐND tỉnh;                                                       CHỦ TỊCH 
- 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 (Bản giấy); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        Lê Trí Thức                          

- TT HĐND, UBND xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện;                                          
- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSKH.                                                                      
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