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DỰ THẢO 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  

2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 

nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;  

Xét Tờ trình số 5319 /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách 

địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm 2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân 

sách địa phương như sau: 

1. Nguyên tắc bổ sung, điều chỉnh vốn: 

- Nguyên tắc chung: 

+ Các dự án bổ sung kế hoạch vốn phải phù hợp quy định của Luật đầu tư 

công sửa đổi có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2020 (bố trí kế hoạch vốn có thời 

gian thực hiện trong hai kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo 

đảm tổng giá trị tổng mức đầu tư các chương trình dự án thực hiện trong kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạc đầu 

tư công trung hạn giai đoạn trước) 

+  Các dự án cấp bách bổ sung danh mục và bố trí một phần vốn chuẩn bị 

đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc về khả năng cân đối vốn và bảo đảm các quy 

định về công trình khởi công mới theo Luật đầu tư công năm 2014. 

+ Các dự án điều chỉnh kế hoạch vốn phải bảo đảm giải ngân hết kế hoạch 

vốn trong năm kế hoạch 2019, hoặc trong kỳ kế hoạch 2016-2020. 
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+ Các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư bảo đảm nguyên tắc không làm 

thay đổi mục tiêu dự án. 

- Nguyên tắc giảm vốn: 

 + Các công trình, dự án được rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu 

vốn để phù hợp với khả năng nguồn vốn và điều kiện thực tiễn của địa phương. 

+ Các công trình, dự án không sử dụng hết số vốn đã được bố trí theo tổng 

mức đầu tư được duyệt do các nguyên nhân khách quan như: vướng mắc giải 

phóng mặt bằng, đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn. 

+ Các công trình, dự án vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và 

không thể giải ngân hết số vốn kế hoạch đã được giao. 

-  Nguyên tắc tăng vốn: 

+ Các công trình, dự án cấp bách, cần thiết của các ngành, địa phương 

phát sinh trong thời kỳ trung hạn đã được Lãnh đạo tỉnh đồng ý về chủ trương 

nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 

2020. 

+ Việc điều chỉnh, bổ sung không làm thay đổi cơ cấu đầu tư cho các 

ngành, lĩnh vực, địa bàn đã được xác định trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình, dự án cần đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và trả nợ khối lượng hoàn thành. 

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư của các công trình, dự án 

thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học - công 

nghệ; nguồn vốn các dự án ODA thuộc trách nhiệm ngân sách tập trung; nguồn 

đầu tư trong cân đối phân cấp tỉnh quản lý; nguồn vốn xổ số kiến thiết theo biểu 

số 01, 02, 03, 05 đính kèm 

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình, dự án thuộc nguồn vốn 

đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo biểu 4a; bổ sung danh mục các dự án đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo biểu số 4b đính kèm. 

 4. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của các công trình, dự 

án theo biểu số 06 đính kèm (Đối với nguồn điều chỉnh giảm 7.000 triệu động từ 

dự án Hội trường UBND tỉnh để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án hoàn 

thiện hạ tầng kỹ thuật Quảng trường và khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh 500 triệu đồng; phần còn lại 6.500 triệu đồng bố trí vốn quyết toán các 

công trình hoàn thành trong năm). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 

thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ 

họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 

- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; 

- TVTU, TT HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- VP đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- TT HĐND, UBND các huyện, tx, tp; 

- ĐB HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Hùng 

  
 


