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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đ u    c n  n ân sách  ỉnh  

năm 2019 (l n 4) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 11/2018/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 

13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết 

số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án 

đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019; 

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 về việc bổ sung 

kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 09/TTr-

SKHĐT ngày 20/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2019 

(lần 4) với tổng số kinh phí là 2.638 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm vốn ngân sách tỉnh năm 2019 của một số dự án với tổng 

số kinh phí là 2.638 triệu đồng, trong đó: 

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức: Điều chỉnh giảm 2.104 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn thu phí: Điều chỉnh giảm 534 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh tăng 2.638 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao 

thông nông thôn giai đoạn 2016-2020. 

(Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cập nhật số liệu điều hòa, thực hiện các thủ tục và 

kiểm soát thanh toán vốn theo quy định. 
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2. Các chủ đầu tư dự án lập hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán theo quy 

định, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao bổ sung. 

3. Thời hạn giải ngân thanh toán nguồn vốn đến hết ngày 31/01/2020. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Chủ đầu tư chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KTN(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

H  Tiến Thiệu 
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