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     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:            /NQ-HĐND Nha Trang, ngày      tháng    năm 2019 
  

NGHỊ QUYẾT 

Về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 09 

 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính Phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND thành phố 

Nha Trang Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020; 

Xét Tờ trình số 9456/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thành phố 

Nha Trang Về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025; Sau 

khi nghe Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày    /   /2019 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 tại kỳ họp, 

 

  QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí sơ bộ dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 

- 2025 như sau: 

1. Về nguồn vốn phân cấp kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 

2025. 

a) Tổng kế hoạch vốn phân cấp      : 2.796.500 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung     :    720.000 triệu đồng. 

+ Phân cấp ngân sách xã      :      85.650 triệu đồng. 

+ Thành phố quản lý       :    634.350 triệu đồng. 

- Vốn thu tiền sử dụng đất         : 2.076.500 triệu đồng.       

  (Kèm theo phụ lục 01) 
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b) Dự kiến danh mục các công trình thuộc nhiệm vụ chi đầu tư cấp thành phố và 

vốn đầu tư phân cấp cho cấp xã 05 năm 2021 – 2025. 

             (Kèm theo phụ lục 02) 

2. Về kế hoạch vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 05 năm 2021 - 2025. 

a) Tổng kế hoạch đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ     : 3.070.956 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Ngân sách tỉnh          : 2.823.456 triệu đồng. 

- Ngân sách thành phố đối ứng        :    247.500 triệu đồng.      

b) Dự kiến danh mục các công trình đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ theo chi tiết 

phụ lục số 03.      

(Kèm theo phụ lục 03) 

Điều 2. Thống nhất một số giải pháp thực hiện chủ yếu như sau: 

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua về nguồn vốn đầu tư xây dựng 

được tỉnh phân bổ theo phân cấp và nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; Tìm các giải 

pháp phù hợp để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư xây dựng.  

2. Căn cứ danh mục dự án có trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 

năm giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hoàn thành các thủ 

tục lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 

và các quy định hiện hành. 

3. Đối với nguồn dự phòng trong giai đoạn 2021 – 2025, để thống nhất quản lý 

và chủ động cân đối trong trường hợp nguồn thu không đạt kế hoạch, theo đó Ủy 

ban nhân dân thành phố đề xuất dự án cụ thể và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định trước khi thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. 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. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân 

dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các 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 09 thông qua./.  
 

 

Nơi nhận:                                      CHỦ TỊCH                                 
- Thường trực HĐND; UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND; UBMTTQ thành phố; 

- Các ban xây dựng đảng Thành ủy; 

- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố; 

- Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa; 

- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường;  Nguyễn Lê Đình Trị 
- Trung tâm công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố;                                                                                     

- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI; 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                       

- Lưu: VT, đ/c Chương.                                                                                   


