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KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ BA 

 

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

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;   

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

 Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016-2020 huyện Lộc Bình; 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. Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình quyết định về dự kiến Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Lộc Bình, với những nội dung 

như sau: 

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 

a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải đúng 

mục đích về thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016-2020 của huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. 

b) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu 

hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác. 

c) Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ các quy định của Thủ tướng 

Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn đầu tư công hằng năm. 

d) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương 

trình, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối 
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với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục 

đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định Luật Đầu tư công và 

các văn bản quy định có liên quan. 

đ) Bố trí vốn hằng năm thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Thanh toán nợ 

đọng xây dựng cơ bản trước, số còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

trong năm sau và các dự án kéo dài sang năm tiếp theo. Đối với những dự án khởi 

công mới phải lựa chọn những dự án có tính cấp bách, thực sự cần thiết phải đầu 

tư, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu theo Luật Đầu tư công và các văn bản 

quy định có liên quan; tập trung vốn để thanh toán các dự án hoàn thành trong giai 

đoạn 2016 - 2020, hạn chế tối đa việc nợ đọng vốn đầu tư sang giai đoạn sau.   

2. Danh mục và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 

năm 2016-2020 thuộc nguồn NSNN để đầu tư:  

2.1. Cơ cấu vốn 

Tổng số vốn đầu tư là 843.302,8 triệu đồng, tổng số 403 công trình. Trong 

đó:  

a) Vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh: 84.338 triệu đồng, đầu tư 23 công trình. 

b) Vốn Ngân sách Nhà nước huyện: 79.853,8 triệu đồng, đầu tư 42 công 

trình. 

c) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 63.214 triệu 

đồng, đầu tư 94 công trình. 

d) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 615.897 

triệu đồng, đầu tư 244 công trình. 

(Có biểu số 01 kèm theo) 

2.2. Kế hoạch phân bổ vốn 

a) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN Tỉnh: 

Vốn đầu tư năm 2016 -2020 là 84.338 triệu đồng, đầu tư 23 công trình. 

Trong đó: Xây dựng trụ sở UBND xã, thị trấn 17 công trình; công trình hạ tầng kỹ 

thuật 01 công trình; nước sinh hoạt 01 công trình; trường học 03 công trình; điện 

sinh hoạt 01 công trình và hỗ trợ làm đường giao thông và công trình thủy lợi nhỏ, 

xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ đường biên mốc giới các xã biên giới. 

 (Có biểu số 02 kèm theo) 

b) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN Huyện:  

Vốn đầu tư năm 2016 -2020 là 79.853,8 triệu đồng, đầu tư cho 42 công 

trình. Trong đó: Xây dựng trụ sở UBND xã và nâng cấp 16 công trình; hỗ trợ xây 

dựng trụ sở cơ quan 09 công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật 04 công trình; sửa 

chữa các trạm y tế xã 07 công trình; xây dựng trường học 03 công trình; xây mới 

nhà y tế 03 công trình.  

                                    (Có biểu số 03 kèm theo) 
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c) Công trình vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:  

Tổng số vốn là 63.214 triệu đồng; phân bổ cho 94 công trình. Dự kiến đầu tư 

làm đường giao thông 32 công trình; điện sinh hoạt 09 công trình; nước sinh hoạt 

03 công trình, trường học 35 công trình; nhà văn hóa xã, thôn, bản 07 công trình; 

nhà kho lưu trữ UBND xã 01 công trình; sửa chữa, xây mới trạm y tế xã 07 công 

trình.  

(Có biểu số 04 kèm theo) 

d) Công trình vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:    

Tổng số vốn là 615.897 triệu đồng, phân bổ cho 244 công trình. Dự kiến đầu 

tư làm đường giao thông 84 công trình; nước sinh hoạt 02 công trình, công trình 

trường học 65 công trình; nhà văn hóa xã, thôn, bản 40 công trình; sửa chữa, xây 

mới trạm Y tế xã 15 công trình; công trình điện 14 công trình; điểm bưu điện văn 

hóa xã 02 công trình; các hạng mục phụ trợ UBND xã 01 công trình; trụ sở Ban chỉ 

huy quân sự và công an xã 02 công trình; sân vận động thể thao xã 02 công trình; 

công trình thủy lợi 16 công trình; chợ trung tâm xã 01 công trình. 

(Có biểu số 05 kèm theo) 

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

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình Khóa XIX, Kỳ 

họp thứ ba thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 

12 năm 2016./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- TAND, VKSND huyện; 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ Kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Lý Đức Thanh 
 

 

 

           


