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NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn  

tăng thu sử dụng đất và nguồn vốn khác năm 2020 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

 

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 Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND huyện 

về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách 

huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết số 

số 20/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND huyện về phê duyệt danh mục dự 

án, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

16/4/2020 của HĐND huyện về bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư 

công 2020;  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND huyện về 

việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch vốn và danh mục dự án từ nguồn kinh phí đất trồng lúa và kinh phí bảo 

vệ môi trường khai thác khoáng sản 6 tháng cuối năm 2020, 

Sau khi xem xét Tờ trình số 174 /TTr-UBND ngày  27/11/2020 của UBND 

huyện Hữu Lũng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn 

tăng thu sử dụng đất và nguồn vốn khác năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế- Xã hội HĐND huyện; ý kiến của các đại biểu HĐND huyện. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn 

tăng thu sử dụng đất và nguồn vốn khác năm 2020 như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn 
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1.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu khác tại Nghị quyết số 

33/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND huyện, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án Giải phòng mặt bằng mở rộng 

bãi xe điểm du lịch Đồng Lâm xã Hữu Liên từ 270 triệu đồng xuống còn 212 

triệu đồng (giảm 58 triệu đồng). 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho Dự án hỗ trợ GPMB mở rộng đất trụ sở 

UBND xã và trụ sở Công an xã Hữu Liên, số tiền 58 triệu đồng. 

 1.2. Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (Kinh phí bảo vệ môi trường 

khai thác khoáng sản) tại Nghị quyết số số 20/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 và 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND huyện. 

-  Điều chỉnh giảm 03 danh mục dự án không thực hiện. Tổng kế hoạch 

vốn điều chỉnh giảm trong năm 2020 là: 3.243 triệu đồng.  

- Bổ sung kế hoạch vốn cho dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH 94 

(Yên Vượng - Yên Sơn- Cai Kinh): 3.243 triệu đồng. 

2. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

Tổng kế hoạch vốn bổ sung năm 2020 từ nguồn tăng thu sử dụng đất là 

13.800 triệu đồng. Trong đó, phân bổ 06 dự án hoàn thành, chuyển tiếp; thực 

hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng và trích nộp về quỹ đất phát triển tỉnh. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng khóa XIX, 

kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2020./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; 

- TT.Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIX; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VKSND, TAND, UBMTTQ huyện;   

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                            

- C, PVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp.           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Tuyến 
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