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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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 quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 2599/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các quyết định có liên quan; số 
2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2021về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 
vốn ngân sách Trung ương năm 2021; số 1510/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về 

việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; số 1948/QĐ-
UBND ngày 30/9/2021 về việc điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 

2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 74/TTr-

SKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 như sau: 

1. Điều hòa vốn ngân sách địa phương 

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

- Điều chỉnh giảm 17 dự án do không có nhiệm vụ chi, tổng vốn: 43.341 

triệu đồng; 

- Điều chỉnh tăng 07 dự án và tăng trả nợ gốc, lãi vay, tổng vốn: 43.341 
triệu đồng;  

b) Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất 

 - Điều chỉnh giảm 04 dự án do không có nhiệm vụ chi, tổng vốn: 938 

triệu đồng. 
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- Điều chỉnh tăng 01 dự án có khối lượng nợ lớn, tổng vốn: 938 triệu 
đồng. 

2.  Điều hòa vốn các dự án quy hoạch 

- Điều hòa giảm vốn 14 dự án do không có nhu cầu, phù hợp với tiến độ 
thực hiện, tổng vốn: 2.751 triệu đồng; 

- Điều hòa tăng vốn 12 dự án, tổng vốn: 2.751 triệu đồng. 

(Chi tiết tại các Biểu số 1,2 kèm theo). 

Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn sau điều hòa, 
phân bổ chi tiết tại Điều 1 Quyết định này thay thế các nội dung tương tự tại các 

Quyết định: số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; số 2844/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021; số 1510/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; số 1948/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các chủ đầu tư công trình, dự án khẩn trương tổ chức thực hiện kế 
hoạch vốn được giao bổ sung đảm bảo hoàn thành giải ngân trong năm kế hoạch 

2021 theo đúng quy định. 

 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục và kiểm 

soát, cấp phát, thanh toán vốn theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch 
vốn theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 
tịch UBND thành phố, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;                                                                                                            
- Lưu: VT, KT(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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