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Về bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016-2020 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 
2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội 
đồng nhân dân;  

Căn cứ các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 

năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 
10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hằngnăm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP 

ngày 02tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu 

tư xâydựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia 

giai đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 8/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 

2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 

sửa đổi Nghị Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-quyet-27-nq-hdnd-2017-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-quang-nam-2016-2020-358312.aspx


 

Xét Tờ trình số  3883/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 như sau: 

1. Bổ sung 06 danh mục dự án quy hoạch chuyển tiếp đã được HĐND 

tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và đã được 

UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 (Chi tiết phụ lục I đính kèm). 

2. Bổ sung 05 danh mục dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016-2020 và bố trí 2.450 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản 

tập trung năm 2019 còn lại chuyển sang năm 2020 chưa phân bổ (Chi tiết phụ 

lục II đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 

thông qua ngày         tháng 7 năm 2020./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- TTXVN tại QN; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo QNam, Đài PT-TH QNam; 

- CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH. 
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