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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

(Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn các dự án quy hoạch)   

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về phiên 

họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 4767/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA, 

ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA); 

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

103/TTr-SKHĐT ngày 23/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

(Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn các dự án quy hoạch) như sau: 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí (tại Biểu số 2 ban hành 

kèm theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh): 

a) Điều chỉnh giảm vốn của 20 dự án (các dự án đã quyết toán còn dư vốn, 

07 dự án chuẩn bị đầu tư tạm dừng thẩm định, chưa hoàn thành hồ sơ do cần xin 

ý kiến cơ quan trung ương; vốn đối ứng ngân sách tỉnh 03 dự án ODA do tiến độ 

chậm không giải ngân được vốn vay theo kế hoạch giao đầu năm dẫn tới vốn đối 

ứng ngân sách tỉnh giảm; 10 dự án chuyển tiếp không có nhu cầu sử dụng do 

quyết toán xong, dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng không thể giải ngân 

vốn); Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh 

giai đoạn 2017-2020 không có hồ sơ đủ điều kiện thanh toán; dự phòng thanh 



2 

toán cho các dự án hoàn thành vốn còn thiếu dưới 200 triệu (do không có hồ sơ 

đề nghị thanh toán). Tổng số vốn điều chỉnh giảm là 51.506 triệu đồng; 

b) Điều chỉnh tăng vốn của 35 dự án, tổng vốn 51.506 triệu đồng, trong đó:  

- Điều hòa vốn đối ứng cho 03 dự án ODA theo tiến độ: 12.600 triệu đồng; 

- Điều hòa vốn cho 02 dự án thuộc kế hoạch năm 2020 nguồn vốn cân đối 

ngân sách địa phương theo tiêu chí, hiện nay dự án đã quyết toán: 1.067 triệu 

đồng;  

- Điều hòa vốn cho 03 dự án thuộc kế hoạch năm 2020 nguồn vốn cân đối 

ngân sách địa phương theo tiêu chí, hiện nay dự án đã hoàn thành và đang lập hồ 

sơ quyết toán, có nhu cầu bố trí vốn thấp dưới 1,5 tỷ đồng: 3.000 triệu đồng; 

- Điều chỉnh, bổ sung vốn cho 22 dự án thuộc kế hoạch trung hạn vốn ngân 

sách địa phương (ngân sách tỉnh) giai đoạn 2016-2020, hiện nay đã quyết toán và 

có nhu cầu bố trí vốn dưới 3 tỷ đồng: 20.748 tỷ đồng; 

- Điều hòa (điều chỉnh, bổ sung) vốn cho 02 dự án thuộc kế hoạch năm 

2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí: 5.091 triệu đồng; 

- Điều chỉnh, bổ sung vốn cho 03 dự án thuộc vốn ngân sách tỉnh (tiền thu 

sử dụng đất, tiền thu phí kết cấu hạ tầng) trung hạn 2016-2020 là 9.000 tỷ đồng. 

2. Điều chỉnh vốn dự án quy hoạch (vốn sự nghiệp kinh tế) tại Biểu số 10 ban 

hành kèm theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh): 

- Điều chỉnh giảm vốn 10 dự án quy hoạch do không có nhu cầu sử dụng; 

2.875,8 triệu đồng; 

- Điều chỉnh tăng vốn 04 dự án quy hoạch để giải ngân thanh toán theo tiến 

độ: 2.875,8 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu 1 và Biểu 2 kèm theo). 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 và Quyết điṇh số 

1667/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh. 

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, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 
 


		2020-11-24T07:19:39+0700


		2020-11-24T08:34:45+0700


		2020-11-24T08:34:45+0700


		2020-11-24T08:34:45+0700




