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QUYẾT ĐỊNH 

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

(Nguồn vốn 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); Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh 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); 

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

113/TTr-SKHĐT ngày 28/12/2020. 

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), cụ thể như 

sau: 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc tiêu chí:  

- Điều hòa giảm vốn của 22 dự án, tổng vốn: 19.882 triệu đồng; 

- Điều hòa tăng vốn của 10 dự án, tổng vốn: 19.882 triệu đồng. 

2. Vốn thu tiền sử dụng đất: 

- Điều hòa giảm vốn của 08 dự án, tổng vốn: 13.333 triệu đồng; 
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- Điều hòa tăng vốn của 05 dự án, tổng vốn: 13.333 triệu đồng. 

3. Vốn chuyển nguồn 2019 sang năm 2020: điều chỉnh từ dự án không còn 

nhiệm vụ chi sang dự án có khối lượng hồ sơ thanh toán: 194,519 triệu đồng. 

4. 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 tổng vốn từ 10.000 triệu đồng xuống còn 9.583 triệu đồng do không 

bố trí được nguồn (điều chỉnh giảm vốn 03 dự án, tổng vốn: 417 triệu đồng). 

(Chi tiết tại các biểu 1, 2, 3 kèm theo). 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập taị Quyết điṇh này giữ nguyên 

theo các Quyết định: số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019, số 1667/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2020 và số 2422/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 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 
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