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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 208/NQ-HĐND                        Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 năm 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 9853/TTr-UBND ngày 04  tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh Lâm 

Đồng; 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 tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021  

Tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là 3.350.000 

triệu đồng, gồm: 

- Nguồn ngân sách tập trung: 650.000 triệu đồng; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.350 triệu đồng; 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.350 triệu đồng. 

Điều 2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa 

phương 

1. Phân cấp cho các huyện, thành phố: 147.352 triệu đồng. 

2. Bố trí vốn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ: 270.000 triệu đồng; gồm:  

a) Chương trình Xây dựng nông thôn mới: 150.000 triệu đồng; 

b) Các dự án trồng rừng thuộc Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn 

chặn tình trạng phá rừng: 15.000 triệu đồng; 

c) Các dự án thuộc Đề án xây dựng Đà Lạt và Đề án xây dựng thành phố Bảo 

Lộc thành thành phố thông minh: 25.000 triệu đồng; 

d) Lập quy hoạch tỉnh: 30.000 triệu đồng; 

đ) Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt: 25.000 triệu đồng; 

e) Chương trình đầu tư các cụm công nghiệp: 25.000 triệu đồng. 
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3. Bố trí vốn cho các dự án đã quyết toán hoàn thành còn thiếu vốn và các dự 

án không phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư: 50.000 triệu đồng. 

4. Bố trí vốn cho các dự án đầu tư: 2.882.648 triệu đồng; gồm: 

a) 61 dự án hoàn thành năm 2021: 342.300 triệu đồng; 

b) 89 dự hoàn thành sau năm 2021: 977.200 triệu đồng; 

c) 84 dự án khởi công mới năm 2021: 714.648 triệu đồng; 

d) Bố trí vốn đối ứng cho 06 dự án: 90.000 triệu đồng;  

đ) 08 dự án chuẩn bị đầu tư: 8.000 triệu đồng; 

e) Các dự án khởi công mới năm 2021 và các dự án chuẩn bị đầu tư: 750.500 

triệu đồng(1).  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp 

thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 

 

 
(1) Tiếp tục phân bổ chi tiết tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh.  
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