HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
Số: 28

/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối
ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ 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 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
hàng năm, 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 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu
tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn
đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch
vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang;
Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân
sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Điều chỉnh từ bước chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư:
- Dự án Đầu tư xây dựng Nhà công vụ huyện Lâm Bình.
- Dự án xây dựng đường giao thông nội bộ và kè chống sạt lở trụ sở
UBND tỉnh.
- Dự án Bến Thủy Bản Lãm, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang.
- Đường nội bộ từ trụ sở Tỉnh ủy đến Nhà khách Kim Bình, bãi đỗ xe, kè
bảo vệ chống sạt lở và cải tạo sân, vườn khu vực Tỉnh ủy
2. Điều chỉnh bổ sung tăng vốn đầu tư năm 2019 cho 06 dự án với tổng
kinh phí: 16.000 triệu đồng, gồm:
a) Công trình chuyển tiếp: 3.200 triệu đồng
- Xây dựng trụ sở HĐND-UBND huyện Hàm Yên (tại địa điểm mới):
3.200 triệu đồng.
b) Công trình khởi công năm 2019: 12.300 triệu đồng, gồm:
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà công vụ huyện Lâm Bình: 4.000 triệu đồng.
- Dự án xây dựng đường giao thông nội bộ và kè chống sạt lở trụ sở
UBND tỉnh: 4.900 triệu đồng.
- Dự án Bến Thủy Bản Lãm, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang: 1.900 triệu đồng.
- Đường nội bộ từ trụ sở Tỉnh ủy đến Nhà khách Kim Bình, bãi đỗ xe, kè
bảo vệ chống sạt lở và cải tạo sân, vườn khu vực Tỉnh ủy: 1.500 triệu đồng.
c) Công trình chuẩn bị đầu tư: 500 triệu đồng
- Dự án xây dựng Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà studio của
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang: 500 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu kèm theo)
3. Nguồn vốn phân bổ: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
(vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức) chưa phân bổ tại Điểm 3.9,
Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng
quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực
hiện Nghị quyết này.
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Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh,
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên công trình/dự án

A

B
Tổng số

Vốn đã bố trí kế
hoạch năm 2019
tại Nghị quyết
số 16/NQHĐND ngày
06/12/2018

1

Điều chỉnh tăng

Chủ đầu tư

Tổng số

Vốn đầu tư
trong cân
đối NSĐP

Vốn kế
hoạch năm
2019 sau
khi điều
chỉnh

2

3

4=2+1

5

10.805,709 16.000,00

16.000,00 26.805,709

I

Công trình chuyển tiếp

10.605,709

3.200,00

3.200,00 13.805,709

1

Xây dựng trụ sở HĐND-UBND huyện Hàm Yên (tại địa điểm mới)

10.605,709

3.200,00

3.200,00 13.805,709

II

Công trình khởi công năm 2019

1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà công vụ huyện Lâm Bình

2

Dự án xây dựng đường giao thông nội bộ và kè chống sạt lở trụ sở
UBND tỉnh

3

Dự án Bến Thủy Bản Lãm, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang

4

Đường nội bộ từ trụ sở Tỉnh ủy đến Nhà khách Kim Bình, bãi đỗ xe,
kè bảo vệ chống sạt lở và cải tạo sân, vườn khu vực Tỉnh ủy

UBND huyện
Hàm Yên

200,00 12.300,00

12.300,00

12.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

UBND huyện
Lâm Bình

100,00

4.900,00

4.900,00

5.000,00

Văn phòng
UBND tỉnh

100,00

1.900,00

1.900,00

2.000,00

UBND huyện
Na Hang

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Văn phòng
Tỉnh ủy

TT

III
1

Tên công trình/dự án

Công trình chuẩn bị đầu tư
Dự án xây dựng Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà studio của
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Vốn đã bố trí kế
hoạch năm 2019
tại Nghị quyết
số 16/NQHĐND ngày
06/12/2018

Vốn đầu tư
trong cân
đối NSĐP

Vốn kế
hoạch năm
2019 sau
khi điều
chỉnh

500,000

500,000

Điều chỉnh tăng

Tổng số

500,000
500,00

500,00

Chủ đầu tư

Đài Phát thanh
500,00
và Truyền
hình tỉnh

2

