ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 190 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XI

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
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 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
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 hàng 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;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn
ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/6/2018, Nghị quyết số 08/NQHĐND ngày 15//10/2018, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 và Nghị
quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Phan
Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân
sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành
phố năm 2018;
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố
Phan Thiết xem xét cho ý kiến thông qua về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nội dung cụ thể như sau:
I. Lý do điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch công trung hạn 2016-2020:
Hiện nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chỉ
còn 27 triệu (nguồn dự phòng), trong khi đó nhu cầu sử dụng vốn năm 2020 là
120,987 tỷ đồng, tỉnh bố trí vốn 62,4 tỷ đồng không đủ để bố trí vốn đầu tư, vì vậy
để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án bức xúc cần thiết, các dự án thực hiện công
tác chuẩn bị đầu tư và thanh toán trong giai đoạn 2016-2020 thì cần bổ sung 58,587
tỷ đồng từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2018 để thực hiện (Theo quyết toán
ngân sách năm 2018, tiền sử dụng đất thu vượt là 171,163 tỷ đồng).
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II. Nội dung điều chỉnh:
1. Điều chỉnh một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố:
- Tổng nguồn vốn kế hoạch đã giao 371,464 tỷ đồng;
- Vốn ngân sách điều chỉnh tăng 58,587 tỷ đồng (từ nguồn thu vượt tiền sử
dụng đất năm 2018):
+ Tổng nguồn vốn kế hoạch sau khi điều chỉnh: 430,051 tỷ đồng;
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Nội dung khác: Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, kỳ họp thứ
9 xem xét, cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, HĐND tp;
- Chủ tịch và PCT UBND tp;
- Ban KT-XH tp;
- Đại biểu HĐND tp;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, QHĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy ban
Nhân dân thành
phố Phan Thiết
Thời gian ký:
13.12.2019
09:54:00 +07:00
Nguyễn Văn Luân
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số:

/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày

tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Điều chỉnh, bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn
ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHOÁ XI
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 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
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 hàng 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 hằng
năm;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/6/2018, Nghị quyết số
08/NQ-HĐND ngày 15//10/2018, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/12/2018,
và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Xét Tờ trình số ……../TTr-UBND ngày …. tháng 12 năm 2019 của UBND
thành phố về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành
phố và ý kiến của đại biểu HĐND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, như sau:
1. Điều chỉnh một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
ngày 18/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố:
- Tổng nguồn vốn kế hoạch đã giao 371,464 tỷ đồng;
- Vốn ngân sách điều chỉnh tăng 58,587 tỷ đồng (từ nguồn thu vượt tiền sử
dụng đất năm 2018):
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+ Tổng nguồn vốn kế hoạch sau khi điều chỉnh: 430,051 tỷ đồng;
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Nguyên nhân điều chỉnh bổ sung:
- Đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án bức xúc cần thiết, các dự án thực
hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thanh toán các dự án trong giai đoạn 2016-2020.
3. Nội dung khác:
- Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/9/2019 của
Hội đồng nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ
đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Phan Thiết khoá XI, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày xx tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND
thành phố thông qua./.
Nơi nhận:
-TT HĐND, UBND tỉnh;
-TT Thành ủy, HĐND tp;
-Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
-UBMTTQ thành phố;
-Đại biểu HĐND thành phố;
-Phòng TCKH, QLĐT, Ban QLDA thành phố;
-HĐND, UBND phường, xã;
-Chánh, Phó VP;
-Lưu: VT, HĐ.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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