ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 191 /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 phê chuẩn kế hoạch đầu tư công và danh mục
công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2020
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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; Nghị
định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày
02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây
dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016 – 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân
sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân
sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020;
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 11/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung nguồn kinh phí kết dư và thu vượt
quỹ đất hàng năm để thực hiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn
ngân ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 8988/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2018 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 ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

1

Căn cứ Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách
thành phố năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạng nguồn vốn ngân ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 8713/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 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 ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 9816/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 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 ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 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 ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số xxxx/NQ-HĐND ngày xx tháng 12 năm 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 ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số xxxx/QĐ-UBND ngày xx tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông báo số 787-TB/TU ngày 28/11/2019 của Thành ủy Phan
Thiết Ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình thực hiện kế
hoạch đầu tư công năm 2019; dự kiến kế hoạch đầu tư công và các công trình bức
xúc năm 2020;
UBND thành phố Phan Thiết đề nghị HĐND thành phố Phan Thiết xem xét
cho ý kiến thông qua kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của
thành phố Phan Thiết năm 2020, nội dung cụ thể như sau:
I. Kế hoạch đầu tư công năm 2020:
1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020
: 136,793 tỷ đồng
(Nguồn vốn thành phố giao kế hoạch)
a) Nguồn đầu tư XDCB, tỉnh giao trong dự toán
: 62,400 tỷ đồng.
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- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất
: 60,000 tỷ đồng
- Nguồn ngân sách tập trung
: 2,400 tỷ đồng;
b) Nguồn quỹ đất vượt thu Thành phố
: 74,393 tỷ đồng.
2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020
: 136,793 tỷ đồng.
a) Dự án, công trình chuyển tiếp, thanh toán nợ
: 33,827 tỷ đồng;
b) Khởi công mới năm 2020
: 84,430 tỷ đồng;
c) Dự án, công trình Chuẩn bị đầu tư
: 2,100 tỷ đồng;
d) NNHTĐT các phường, xã và GTNT
: 4,000 tỷ đồng;
e) Dự phòng
: 12,436 tỷ đồng.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Ghi chú: Trong 74,393 tỷ đồng nguồn quỹ đất vượt thu thành phố có vốn bổ
sung 58,587 tỷ đồng trong kế hoạch công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
II. Danh mục các công trình bức xúc trên địa bàn thành phố trong năm
2020 gồm 06 dự án, cụ thể:
1. Thiết chế thể thao cấp thành phố (năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020);
2. Nâng cấp, sửa chữa đường Gò Tranh, phường Xuân An;
3. Trường Tiểu học Phú Hài 1;
4. Trường Tiểu học Hàm Tiến;
5. Thiết chế thể thao thành phố tại phường Mũi Né;
6. Thiết chế thể thao thành phố tại phường Phú Hài;
Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và các công trình
bức xúc của thành phố, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp
đã nêu trong báo cáo của UBND thành phố đã trình HĐND thành phố. Tiếp tục theo
dõi và có kế hoạch cân đối các nguồn vốn để thực hiện cấp phát kịp thời theo tiến độ
đầu tư, đảm bảo công trình có khả năng thực hiện hoàn thành trong năm, đặc biệt chú ý
đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống nhân dân và
phục vụ kinh tế xã hội của địa phương.
Trên đây là Tờ trình của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công và danh
mục công trình bức xúc năm 2020, UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân
thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết nghị./.
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:
17.12.2019
15:31:59 +07:00

Nguyễn Văn Luân
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số:

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

/NQ-HĐND

tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch đầu tư công
và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày /12/2019 của UBND thành
phố về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức
xúc của thành phố Phan Thiết năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã
hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc
của thành phố Phan Thiết năm 2020 như sau:
1. Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020
: 136,793 tỷ đồng
(Nguồn vốn thành phố giao kế hoạch)
a) Nguồn đầu tư XDCB, tỉnh giao trong dự toán
: 62,400 tỷ đồng.
- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất
: 60,000 tỷ đồng
- Nguồn ngân sách tập trung
: 2,400 tỷ đồng;
b) Nguồn quỹ đất vượt thu Thành phố
: 74,393 tỷ đồng.
2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020
: 136,793 tỷ đồng.
a) Dự án, công trình chuyển tiếp, thanh toán nợ
: 33,827 tỷ đồng;
b) Khởi công mới năm 2020
: 84,430 tỷ đồng;
c) Dự án, công trình Chuẩn bị đầu tư
: 2,100 tỷ đồng;
d) NNHTĐT các phường, xã và GTNT
: 4,000 tỷ đồng;
e) Dự phòng
: 12,436 tỷ đồng.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Danh mục các công trình bức xúc trên địa bàn thành phố trong năm
2020 gồm 06 dự án, cụ thể:
1. Thiết chế thể thao cấp thành phố (năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020);
2. Nâng cấp, sửa chữa đường Gò Tranh, phường Xuân An;
3. Trường Tiểu học Phú Hài 1;
4. Trường Tiểu học Hàm Tiến;
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5. Thiết chế thể thao thành phố tại phường Mũi Né;
6. Thiết chế thể thao thành phố tại phường Phú Hài.
Để thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của thành phố đạt kết quả
tốt, cần tổ chức triển khai thực hiện tốt những biện pháp đã đề ra trong Báo cáo của
UBND thành phố; đồng thời HĐND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu
cần tập trung như sau:
UBND thành phố bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư
phát triển và các công trình bức xúc do ngân sách Nhà nước đầu tư theo danh mục
đã được HĐND thành phố quyết định. Bố trí vốn đầu tư xây dựng có trọng tâm,
trọng điểm; không dàn trải, nâng cao chất lượng hiệu quả công trình đầu tư.
Trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải tập trung chỉ đạo sâu sát, tháo gỡ
và giải quyết kịp thời vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình; điều
hành, quản lý xây dựng cơ bản chặt chẽ theo quy định của pháp luật; kiên quyết
chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.
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 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 khóa XI, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày 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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