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NGHỊ QUYẾT 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn 
_____________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

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 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Quyết định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn với nội dung sau: 

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Lạng Sơn là 15.990,1 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia), trong đó (Chi tiết tại biểu 1):  

1. Ngân sách địa phương (NSĐP): 7.845,4 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu 2-

2125, 2a-2125), trong đó: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 3.910,4 tỷ đồng 

(trong đó bội chi ngân sách địa phương là 59,8 tỷ đồng); đầu tư từ thu xổ số kiến 

thiết: 55 tỷ đồng; đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 

150 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 3.730 tỷ đồng). 
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a) Phân cấp cho cấp huyện: 1.182 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa 

phương: 571 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 11 tỷ 

đồng);   

b) Hỗ trợ chương trình, dự án khác (Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng); giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải; trả nợ gốc, lãi vay; Đề án phát triển giao thông nông thôn; đối 

ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ khuyến khích nông nghiệp, 

chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư, dự án huyện quản lý, dự án khác, quỹ phát triển 

đất, dự phòng, bội chi NSĐP...): 2.931,9 tỷ đồng. 

c) Phân bổ dự án: 3.731,5 tỷ đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.697,4 tỷ đồng, gồm: Phân 

bổ 402,3 tỷ đồng cho 70 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 567,6 tỷ đồng cho 

22 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 719 tỷ đồng cho 28 dự án khởi 

công mới trong giai đoạn 2021-2025; 8,5 tỷ đồng cho dự án chuẩn bị đầu tư; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.865,1 tỷ đồng, gồm: Phân bổ 202,5 tỷ 

đồng cho 16 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 379,2 tỷ đồng cho 12 dự án 

chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 153,6 tỷ đồng đối ứng 11 dự án sử dụng 

vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 1.129,8 

tỷ đồng cho 20 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; 

- Nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 125 tỷ đồng, 

gồm: Phân bổ 81,5 tỷ đồng cho 06 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 38 tỷ 

đồng cho 02 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 5,5 tỷ đồng cho 02 dự 

án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; 

- Nguồn xổ số kiến thiết: Phân bổ 44 tỷ đồng cho 04 dự án khởi công mới.  

2. Ngân sách trung ương (NSTW): 8.144,7 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu 3-

2125), trong đó: vốn trong nước: 6.856 tỷ đồng (gồm: thu hồi các khoản vốn 

ứng trước: 34,8 tỷ đồng); vốn nước ngoài: 1.288,6 tỷ đồng, thông qua phương án 

phân bổ như sau: 

a) Vốn trong nước: 6.856 tỷ đồng, cụ thể: 

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu: 4.356 tỷ đồng, 

gồm: Phân bổ 382,4 tỷ đồng cho 14 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 

(trong đó: thu hồi vốn ứng trước 01 dự án: 34,8 tỷ đồng); 1.591,4 tỷ đồng cho 05 

dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 (trong đó: 65,4 tỷ đồng cho đối ứng 

01 dự án ODA); 2.382,2 tỷ đồng cho 15 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-

2025; 

- Dự án có tính chất lan tỏa (đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên 

vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững (01 dự án): 

2.500 tỷ đồng (Đường cao tốc đoạn Hữu Nghị- Chi Lăng). 

b) Vốn nước ngoài: 1288,6 tỷ đồng phân bổ cho 07 dự án chuyển tiếp 

(Chi tiết tại biểu 4-2125). 
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VKSND, TAND, THADS tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH  

và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,  

Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu  
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