
  

 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 2020 

            Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND thành 

phố khóa XI – Kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND thành 

phố Khóa XI - Kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Xét báo cáo số:         /TTr-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về Tình hình thực hiện và điều chỉnh 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. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau: 

 1. Vốn giao, phân bổ trong năm   : 479.576 triệu đồng. 

- Nguồn vốn phân cấp    : 390.000 triệu đồng, gồm: 

  + Vốn XD cơ bản tập trung  :   40.000 triệu đồng. 

  + Vốn thu tiền sử dụng đất  : 350.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bố trí thêm từ kết dư   :   89.576 triệu đồng, gồm: 

  + Vốn XD cơ bản tập trung  :   43.498 triệu đồng. 

  + Vốn thu tiền sử dụng đất  :   46.078 triệu đồng. 

2. Vốn chưa phân bổ nguồn vốn phân cấp : 169.300 triệu đồng. 

- Vốn XD cơ bản tập trung   : 104.000 triệu đồng. 

 - Vốn thu tiền sử dụng đất   :   65.300 triệu đồng. 

3. Vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2020  :     6.561 triệu đồng. 

- Vốn XDCB tập trung    :      1.761 triệu đồng. 

- Vốn thu tiền sử dụng đất   :      4.800 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm) 



  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công. 

Điều 3. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố và  

các vị đại biểu HĐND thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang            

khóa XI - kỳ họp thứ  11 thông qua./. 

 

Nơi nhận:                         CHỦ TỊCH                                 
- TTHĐND, UBND tỉnh Khánh Hoà;                                               
- TT Thành uỷ; HĐND; UBND; UBMT TP;                        

- Các Ban XD Đảng và Đoàn thể thành phố; 

- Công an, Toà án, VKS và các Phòng, ban, cty TP; 

- TT.HĐND; UBND các xã phường;                             

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Trung tâm Công báo Tỉnh Khánh Hòa (02 bộ); 
- Chánh; Phó VP HĐND&UBND TP;                             
- Lưu: VT, CV Hiếu.                                                                      

 


