ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1505 /QĐ-UBND

Sông Lô, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi
tiết các nguồn vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều
chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020;
Căn cứ các Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 28/12/2017; Nghị quyết số
61/NQ-HĐND ngày 28/12/2018; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/12/2019; Nghị
Quyết số 107/NQ-HĐND ngày 19/5/2020; Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày
30/7/2020 của HĐND huyện Sông Lô về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư
công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định số
12/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện Sông Lô về việc giao Kế hoạch đầu
tư công năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Quyết định số
90/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện Sông Lô về việc giao Kế hoạch đầu
tư công năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Sông
Lô về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn
2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 07/TTr-TCKH ngày
30/7/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, danh mục dự án đầu
tư công trung hạn 2016-2020.
1. Điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tổng số tiền
42.385 triệu đồng của 12 dự án đến nay không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn
được giao trong giai đoạn trung hạn 2016-2020.
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2. Điều chỉnh, bổ sung tăng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho các
dự án, nhiệm vụ tổng số tiền: 140.422 triệu đồng, cụ thể như sau:
a) Điều chỉnh, bổ sung tăng Kế hoạch vốn đầu tư công cấp huyện (nguồn vốn
thu hồi của 12 dự án nói trên) tổng số tiền: 42.385 triệu đồng cho 10 dự án.
b) Bổ sung nguồn tăng thêm trung hạn từ Ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục
tiêu thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho Ngân sách cấp huyện thực hiện một số
nhiệm vụ, với tổng số tiền: 98.037 triệu đồng, trong đó (Nguồn bổ sung có mục tiêu
tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: tổng
số 44.975 triệu đồng; tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc: tổng số 53.062 triệu đồng):
- Phân bổ chi tiết cho 03 dự án do cấp huyện quản lý thực hiện nhiệm vụ chỉnh
trang đô thị, phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện; Bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để
hỗ trợ thanh toán nợ XDCB cấp xã đến 31/12/2014, hỗ trợ vốn cho các công trình cần
đẩy nhanh tiến độ còn thiếu vốn, công trình hoàn thành, đảm bảo an sinh xã hội còn
có nhu cầu vốn trong giai đoạn 2016-2020, các công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan
trọng và công trình nhà vệ sinh trường học các trường Tiểu học, THCS theo yêu cầu
tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và Quyết định số 1836/QĐUBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung và phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm
2020
1. Điều chỉnh giảm, thu hồi về ngân sách huyện: Tổng số 42.385 triệu đồng,
nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn Kế hoạch đầu tư công
năm 2019 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2020) phân bổ tại các Nghị quyết
của HĐND huyện của các dự án đến nay đã thực hiện hoàn thành đang hoàn thiện thủ
tục hồ sơ chờ quyết toán còn dư vốn không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn kế
hoạch được giao, trong đó:
a) Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thanh toán
sang năm 2020: tổng số 20.506 triệu đồng của 07 dự án, gồm:
- 06 dự án Giao thông vận tải: 18.286 triệu đồng
- 01 dự án Giáo dục và đào tạo: 2.220 triệu đồng.
b) Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020: tổng số 21.879 triệu đồng của
11 dự án, gồm:
- 07 dự án Giao thông vận tải: 18.553 triệu đồng.
- 03 dự án Giáo dục và đào tạo: 3.250 triệu đồng.
- 01 dự án do cấp xã quản lý (UBND xã Tứ Yên): 76 triệu đồng.
2. Phân khai chi tiết và điều chỉnh, bổ sung tăng vốn kế hoạch đầu tư công năm
2020: Tổng số 140.422 triệu đồng, trong đó:
2.1. Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 phân bổ tại các Nghị quyết của
HĐND huyện (nguồn vốn thu hồi của các dự án nói trên): Tổng số 42.385 triệu đồng:
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a) Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thanh toán
sang năm 2020: 20.506 triệu đồng, bổ sung tăng cho 06 dự án quyết toán, dự án
chuyển tiếp để hoàn thành theo tiến độ (dự án do huyện quản lý), gồm:
- 04 dự án Giao thông vận tải: 13.842 triệu đồng.
- 02 dự án Trụ sở và các công trình quản lý nhà nước khác: 6.664 triệu đồng.
b) Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020: 21.879 triệu đồng, cụ thể:
- Bổ sung cho 04 dự án chuyển tiếp để hoàn thành theo tiến độ (dự án do cấp
huyện quản lý): 21.803 triệu đồng, gồm:
+ 02 dự án Giao thông vận tải: 8.447 triệu đồng.
+ 01 dự án Giáo dục và đào tạo: 6.210 triệu đồng.
+ 01 dự án Trụ sở và các công trình quản lý nhà nước khác: 7.146 triệu đồng.
- Bổ sung cho dự án đã hoàn thành theo tiến độ (dự án do UBND xã Tứ Yên là
chủ đầu tư): 76 triệu đồng, gồm:
+ 01 dự án Trụ sở và các công trình quản lý nhà nước khác: 76 triệu đồng.
2.2. Nguồn tăng thêm trung hạn từ Ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu
thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 về Ngân sách cấp huyện thực hiện một số
nhiệm vụ: 98.037 triệu đồng, thực hiện phân bổ cụ thể:
a) Nguồn bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày
29/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Tổng số 44.975 triệu đồng, gồm:
- Phân khai chi tiết, bổ sung tăng cho các dự án chỉnh trang đô thị huyện lỵ,
phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện cho 03 dự án do cấp huyện quản lý: 16.792 triệu
đồng.
- Bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để thực hiện thanh toán hết nợ XDCB cấp xã
đến 31/12/2014: 11.183 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để đầu tư cho các công trình hoàn thành, công
trình quyết toán còn thiếu vốn, các dự án hạ tầng KTXH quan trọng, công trình đảm
bảo an sinh xã hội còn có nhu cầu vốn trong giai đoạn 2016-2020: 17.000 triệu đồng.
b) Nguồn bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày
23/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Tổng số 53.062 triệu đồng, gồm:
- Phân khai sau nguồn vốn bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư nhà vệ sinh các
trường tiểu học, THCS (dự kiến cho dự án: Nhà vệ sinh trường THCS Sông Lô, huyện
Sông Lô): 534 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu cho cấp xã hỗ trợ cho các công trình hoàn thành, công
trình dự án đảm bảo an sinh xã hội còn có nhu cầu sử dụng vốn giai đoạn 2016-2020:
29.711 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để đầu tư xây dựng các trạm y tế xã: 1.500
triệu đồng.
- Hỗ trợ có mục tiêu cho Ngân sách xã đầu tư xây dựng nhà vệ sinh trường học
các trường Tiểu học, THCS: 16.604 triệu đồng
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- Phân bổ sau số tiền 4.713 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu đầu tư nhà
vệ sinh trường học các trường Tiểu học, THCS.
(Chi tiết theo biểu số 02, 03, 04, 05, 06 và 07 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện
Kế hoạch được giao, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện giải ngân dự án theo đúng
quy định.
2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện việc thẩm định dự án, thẩm định
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo theo quy định.
3. Thanh tra huyện tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư
trong việc thực hiện Luật Đầu tư công.
4. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn căn
cứ mức vốn được giao tổ chức triển khai dự án và hoàn thiện thủ tục để giải ngân theo
đúng quy định; UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trươc pháp luật về Đầu tư
công và trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
5. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo HĐND cùng cấp quyết định
phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để triển khai nhiệm vụ, dự án theo
đúng mục tiêu, đối tượng và danh mục trước ngày 15/8/2020, đảm bảo theo quy định
của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước; thực hiện giải ngân 100% vốn kế
hoạch được giao trước 31/12/2020.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn
phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế
và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước Sông Lô; UBND các xã,
thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:

ơ

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban trực thuộc UBND huyện;
- Như Điều 4;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
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