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Số: 1252  /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 26  tháng 11 năm 2019 

 

 

V/v bổ sung vốn thực hiện giải 
phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ 

Cùng, thành phố Lạng Sơn  

 
 

Kính gửi:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 
13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung 
hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý 
đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 
tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019; Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh 
về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư công 6 tháng cuối năm 
2019;  

Trên cơ sở rà soát nguồn vốn tăng thu từ sử dụng đất năm 2019, UBND 
tỉnh báo cáo, xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về 
việc bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ Cùng, 
thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Cơ sở trình vốn bổ sung 

- Lý do trình bổ sung vốn:  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Kỳ Cùng, Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh đã có Tờ trình số 147-TTr/BCS ngày 06/8/2019 trình xin ý kiến 
Thường trực Tỉnh ủy, Công văn số 789/UBND-KTTH ngày 08/8/2019 xin ý kiến 
Thường trực HĐND tỉnh về việc tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Giao 
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thông vận tải để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực tam 
giác đầu cầu phía Bắc thuộc dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Trong 
phương án đã báo cáo, tổng số chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực 
trên dự kiến khoảng 157.000 triệu đồng. Theo đó tính toán, đối trừ tiền thu được 
từ giao 62 ô đất tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng là 77.000 triệu đồng; 
số tiền còn thiếu ngân sách tỉnh cần phải bố trí chi trả cho các hộ là 80.000 triệu 
đồng. 

Sau khi được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 
giao tạm ứng cho Sở Giao thông vận tải số tiền 80.000 triệu đồng để triển khai 
thực hiện. Sở Giao thông vận tải đã chuyển số kinh phí trên cho Trung tâm Phát 
triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn và đã tổ chức chi trả cho các hộ theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, việc đối trừ số tiền 77.000 
triệu đồng dự kiến thu được từ giao đất tái định cư gặp vướng mắc do Luật Ngân 
sách nhà nước không có quy định về việc ghi thu ghi chi đối trừ trực tiếp. Vì vậy, 
các cơ quan đã tổ chức thu lại số tiền giao đất tái định cư để nộp vào ngân sách 
nhà nước (hiện đã thu, nộp ngân sách được 50.000 tỷ đồng); đây là khoản kinh 
phí tăng thu từ sử dụng đất, số kinh phí này chưa được tính toán trong Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 2016-2020. Do không thể đối trừ trực tiếp, nên để có kinh 
phí tiếp tục chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng thì cần thiết thực hiện thủ tục 
phân bổ lại số tiền thu được từ giao đất tái định cư nêu trên, để Chủ đầu tư thực 
hiện chi trả cho các hộ dân theo phương án giải phóng mặt bằng đã được phê 
duyệt. 

- Căn cứ, điều kiện sử dụng vốn:  

Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về xử lý tăng, giảm 
thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước quy định 
như sau: 

"2. Số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn 
thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về 
ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng 
theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; 

b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; 

c) Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; 

d) Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; 

đ) Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng; 

e) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

   ... Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi 
ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo 
cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất". 
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Đối chiếu quy định hiện hành, việc phân bổ số kinh phí tăng thu từ sử dụng 
đất nêu trên là có cơ sở pháp lý thực hiện. 

2. Nội dung trình bổ sung kế hoạch vốn  

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu  
Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Thường trực Tỉnh 
ủy, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho phép phân bổ vốn vượt thu từ sử dụng 
đất năm 2019 nêu trên như sau: 

- Tổng số kế hoạch vốn bổ sung: 50.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung: Vượt thu sử dụng đất năm 2019. 

- Nội dung bổ sung kế hoạch vốn: Để thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

 (Chi tiết tại Biểu kèm theo). 

UBND tỉnh báo cáo, kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT ; 
- UBND thành phố Lạng Sơn ; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB ; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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