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NGHỊ QUYẾT
Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
2021 - 2025 huyện Lộc Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI
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 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy
ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng vào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5
năm giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Công văn số 1391/SKHĐT-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2019 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn đánh giá kế hoạch đầu
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tư công giai đoạn 2016 - 2020 và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung
hạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc xem xét, quyết định dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung
hạn 5 năm 2021 - 2025 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 2021 - 2025 huyện Lộc Bình với những nội
dung như sau:
Tổng các nguồn vốn là 791.873 triệu đồng, phân bổ cho 359 công trình,
trong đó: Thanh toán cho các công trình hoàn thành năm trước chuyển sang 47
công trình; các công trình khởi công mới 312 công trình. Cụ thể từng nguồn vốn
như sau:
a) Vốn Ngân sách Trung ương: 504.348 triệu đồng, phân bổ cho 250
công trình. Cụ thể:
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 228.416 triệu
đồng, phân bổ cho 66 công trình. Trong đó, 07 công trình hoàn thành, 59 công
trình khởi công mới.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và An sinh xã hội bền
vững: 67.177 triệu đồng, phân bổ cho 80 công trình khởi công mới.
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi: 208.755 triệu đồng, phân bổ cho 104 công
trình khởi công mới.
b) Vốn ngân sách địa phương (Tỉnh + Huyện): 284.368 triệu đồng, phân
bổ cho 109 công trình. Trong đó, phân bổ cho 40 công trình hoàn thành giai
đoạn trước chuyển sang, 69 công trình khởi công mới và phân bổ vốn lồng ghép
cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể:
- Vốn ngân sách tỉnh: 94.657 triệu đồng:
+ Vốn thực hiện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh: 55.057 triệu đồng, phân bổ cho 17 công trình,
Trong đó: Thanh toán cho các công trình hoàn thành giai đoạn trước chuyển
sang 05 công trình; công trình khởi công mới 12 công trình và hỗ trợ xi măng
làm giao thông nông thôn và thủy lợi nhỏ.
+ Vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 39.600
triệu đồng, phân bổ cho 05 công trình khởi công mới.
- Vốn ngân sách huyện (Thu tiền sử dụng đất): 183.411 triệu đồng, trong
đó:
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+ Vốn lồng ghép cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia: 31.081 triệu đồng, phân bổ lồng ghép cho 136 công trình.
+ Đầu tư các công trình NSĐP: 152.331 triệu đồng, phân bổ cho 88 công
trình, trong đó: thanh toán cho các công trình hoàn thành giai đoạn trước chuyển
sang 35 công trình; các công trình khởi công mới 53 công trình.
- Vốn khác ngân sách huyện: 4.500 triệu đồng, phân bổ cho 01 công trình
khởi công mới.
- Vốn xổ số kiến thiết: 1.800 triệu đồng, phân bổ cho 03 công trình khởi
công mới.
c) Vốn huy động hợp pháp khác: 3.157 triệu đồng, lồng ghép cho 136
công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.
(Chi tiết như các phụ biểu kèm theo)
Điều 2. 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 XX, kỳ
họp thứ hai thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- TAND, VKSND huyện;
- Các Ban của HĐND 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;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.
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