HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 173/NQ-HĐND

Long Khánh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1).
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 21 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 ngày 6 tháng 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của
HĐND thành phố Long Khánh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2021;
Căn cứ Công văn số 4207/UBND-KTNS ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc rà soát hoàn chỉnh các hồ sơ dự án để hoàn tất thủ tục cho
việc bố trí chuẩn bị đầu tư, khởi công mới trong năm 2021;
Xét Tờ trình số 555/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND
thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1);
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý
kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thống nhất với nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021 (đợt 1) theo Tờ trình số 555/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm
2021 của UBND thành phố Long Khánh, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách thành phố năm 2021:
213.043 triệu đồng.
a) Điều chỉnh kế hoạch vốn giao đầu năm 2021
- Nguồn ngân sách tập trung
- Nguồn xổ số kiến thiết

: 211.491 triệu đồng.
: 107.049 triệu đồng.
: 53.442 triệu đồng.
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- Nguồn khai thác quỹ đất

: 51.000 triệu đồng.

b) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2020 sang 2021
thực hiện: 1.552 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tập trung: 636 triệu đồng.
- Nguồn xổ số kiến thiết: 398 triệu đồng.
- Nguồn khai thác quỹ đất: 103 triệu đồng.
- Nguồn kết dư xây dựng cơ bản: 197 triệu đồng.
- Nguồn khen thưởng nông thôn mới: 218 triệu đồng.
2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công năm 2021: Tăng danh
mục 05 dự án.
(Chi tiết tại các phụ lục I, II, III đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị
quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện tại
các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có trách
nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức
thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị
của Nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh khóa
III, Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2021 và
có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các Ban HĐND tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND phường, xã;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT, TH (HĐND, CN).

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Nam

