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NGHỊ QUYẾT 

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Xét Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /    /2019 của UBND thành phố 

Nha Trang Về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2020; Sau khi nghe báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các vị 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

  QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020, như sau: 

I. Tổng kế hoạch vốn           : 598.300  triệu đồng. 

1. Nguồn vốn phân cấp     : 559.300 triệu đồng. 

a/ Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung    : 144.000 triệu đồng. 

- Vốn phân cấp ngân sách thành phố  : 126.870 triệu đồng. 

- Vốn phân cấp ngân sách xã    :   17.130 triệu đồng. 

b/ Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất     : 415.300 triệu đồng.  

2. Nguồn kết dư NS thành phố năm 2018 :   39.000 triệu đồng. 

II. Chi tiết phân bổ vốn ngân sách năm 2020: theo các phụ lục TH, 01, 02 

đính kèm. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất các biện pháp điều hành thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau: 

Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp; công trình bức xúc dân 

sinh; thực hiện chương trình nông thôn mới; chương trình phát triển đô thị; công 

trình giáo dục. 

Không bố trí danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2020 nếu chưa được có 

quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư (quyết định phê duyệt dự án 

hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật). 



Phân cấp cho ngân sách xã theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 

09/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. 

Tập trung chỉ đạo gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng, hoàn thành công tác giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2020 các công trình giáo dục, chương trình phát triển đô 

thị, chương trình nông thôn mới, các công trình thực hiện theo Nghị Quyết 17-NQ/TU 

của Thành ủy… Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình 

mang tính trọng điểm của thành phố. 

Tập trung rà soát tiến độ, nhu cầu vốn thanh toán của từng dự án, công trình, 

có kế hoạch phân bổ hạn mức kinh phí hợp lý nhằm đảm bảo cho các khoản chi 

thiết yếu của thành phố, theo nguyên tắc chủ đầu tư nào nộp hồ sơ quyết toán trước 

thì ưu tiên thanh toán trước. 

Duy trì và nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 cho công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, công tác 

thẩm định cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và 

thật sự cần thiết để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 Điều 3. Căn cứ Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng 

nhân  dân thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc 

tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã dược Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, kỳ 

họp thứ 9 thông qua./.  
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