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Số: 4^ /NQ-HĐND Pkú Quốc, ngày thảng s5 nấm 2021

NGHỊ QUYẾT
về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021

thuộc nguồn vến ngân sách thành phổ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ PHÚ QUỐC
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm
2015; Luật sửa đểị 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 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 thảng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một sỗ điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trĩnh sỗ 69/TTr'UBND ngày 77 tháng 3 năm 2021 của ủy

nhân dân thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thuộc nguồì '
vốn ngân sách thành phổ; Báo cảo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 15 thang ì
năm 2021 của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ỷ kiến
đại bỉêu Hội đông nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 1.585.329
triệu đồng (Một nghìn, năm trăm tám mươỉ lâm iỷy ba trăm hai mươi chỉn
triệu đông). Nội dung điều chỉnh:

1. Điều chỉnh tại Khoản 2, Điều 1 tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tìiành pho về Ke hoạch đầu tư công nam
2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước ưên địa bàn huyện. Mục nguon thu
sử dụng đât (60%) tỉnh giao, trong nhóm dự án khởi công mới tổng vốn 171,792
tỷ đồng đầu tư 2 dự án và 2 danh mục chưa phân bổ (12 dự án), điều chỉnh tăng
ứiêni 5 dự án.

l^ư vậy tại mục nguồn thu sử dụng đất (60%) tỉnh giao, ừong nhóm dự
án khởi công mới tổng vốn 171,792 tỷ đồĩìg là không thay đoi, đầu tư 7 áụ sữí va
2 danh mục chưa phân bổ (còn 7 dự án),

Các dự án có quyết định đầu tư đó là :
- Dự án đầu tư xây dựng công trình Bờ kè Rạch ông Trì;
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- Dự án đầu tư xây dựng công tnrửí chỉnh trang đô ứiị 2018 - 2020 (HM:
Nâng cấp các tuyến đưòmg nội ô thị trấn An Thới);

- Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biên Bãi Trường;
- Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp các tuyến đường nội ô thị

ưấn Dương Đông;
- Dự án đầu tư xây dựng công trình: xây dựng mới trụ sở Khu phố 11 - thị

trấn Dương Đông).
Lý do tăng: Đã có quyết định phê duyệt đầu tư của ƯBND thành phố Phú

Quốc.
2. Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách nhà

nước ừên địa bàn Thành phố sau khi điều chỉnh là 1.585.329 triệu đồng (Một
nghìn, năm trăm tảm mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu đông). Cụ tìiê
như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung là 57.939 triệu đồng (Năm mươi bảy
tỷ, chỉn ừ'ăm ha mươi chỉn Mệu đồng). Cụ thể từng nguôn:

- Nguồn Cân đối ngân sách là: 15.804 triệu đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm
ỉẻ bốn triệu đồng).

Trong đó:

+ Dự án trả nợ (05 công ữình): 924 triệu đông
+ Dự án chuyển tiếp (01 công trình): 38 triệu đồng
+ Dự án khởi công mới (02 công ừình): 14.492 triệu đồng
+ Dự án chuẩn bị đầu tư (04 công trình): 350 triệu đồng

- Nguồn ứiu xổ số kiến thiết là: 42.135 ữiệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, một
trăm ha mươi ỉăm ừ'ỉệu đông).

Trong đó:

+ Dự án trả nợ (01 công trình): 17 triệu đông
+ Dự án khởi công mới (01 dự án): 41.918 triệu đồng
+ Dự án chuẩn bị đầu tư (01 công trình): 200 triệu đồng

(kèm theo phụ lục 1)

b) Nguồn ngân sách Thành phố (nguồn ứiu sử dụng đất 60% tĩnh giao và
nguồn ngân sách Thành phố) là 1.527.390 triệu đồng (Một nghìn, năm trăm hai
mươi bảy tỷ, ba trăm chỉn mươi trỉệu đông). Cụ ứiê như sau:

- Nguồn thu sử dụng đất (60%) tỉnh giao: 464.400 ưiệu đồng (Bốn trăm
sáu mươi bốn tỷ, bổn trăm ừ'ỉệu đồng). Trong đó:

+ Dự án trả nợ (7 dự án): 2.000 triệu đông
+ Dự án chuyển tiếp (33 dự án): 284.128 triệu đông



+ Dự án khởi công mới (7 dự án tăng 5 dự án mới phân bổ và 2 danh
mục chưa đủ thủ tục phân bổ): 171.792 triệu đồng

+ Dự án chuẩn bị đầu tư (27 dự án): 6.480 triệu đồng
- Nguồn ngân sách Thành phố bổ sung: 600.000 triệu đồng (Sáu ừ'ăm tỷ

đồng).Trong đó:
+ Ghi thu ghi chi: 600.000 triệu đồng

- Nguồn chi bồi thường giải phóng mặt bằng: 462.990 triệu đồng (Bốn
trăm sáu mươi hai tỷ chín trăm chỉn mươi triệu đồng).Trong đó:

+ Chi bồi thường giải phóng mặt bằng: 462.990 triệu đồng
(kèm theo phụ lục 2)

Điều 2. Tổ chức thực hỉện.
1. Hội đồng nhân dẩn thành phố giao ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức

triển khai thực hiện Nghị quỵết của Hội đồng nhân dân tìiành phố.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, cád

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm
vụ, quyên hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay ứiế Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12
năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nh
nước ừên địa bàn huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc Khóa I,
Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 19 ứiáng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày
thông qua./.

Nơỉ nhận:
- TONỘ, ƯBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 20;
- Sở Tài chính; Sở Kế hoạch đầu tư;
- Thành ủy;
- HĐND, UBND; UBMTTQ VN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Công thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC (Tú Anh);
- Lưu: VT.
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Nguyễn Đức Kỉnh
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