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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022  

thành phố Cao Bằng (lần 2) 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHOÁ XXII, KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ) 
 

 

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 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 –2025; Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025; Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về sửa đổi một số điều của quy định về các nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 

16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng Khoá XXII kỳ họp thứ 4 về kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND 

thành phố Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành 

phố Cao Bằng; 

Xét Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 
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thành phố Cao Bằng (lần 2); Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng 

nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành 

phố Cao Bằng (lần 2), cụ thể như sau: 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương thành phố bố trí: Điều chỉnh giảm 01 

dự án với số vốn 500 triệu đồng, điều chỉnh tăng 01 dự án với số vốn 500 triệu 

đồng. Cụ thể: 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 
Tăng Giảm 

I 
 Vốn cân đối ngân sách địa 

phương thành phố bố trí  

      

5.000,000  

        

500,000  

      

500,000  

     

5.000,000  

1 

Đồ án quy hoạch chi tiết 

Quần thể di tích chùa Viên 

Minh, đền Quan Triều, xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 

1/500 

    500,000    
    

500,000  
               -    

2 

Công trình diễn tập phòng 

thủ thành phố Cao Bằng 

(giai đoạn 2) 

 4.500,000 
      

500,000  
  

     

5.000,000  

2. Đổi tên nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương tỉnh bố trí thành: Nguồn 

vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh giảm vốn, không thực hiện 08 dự án với 

tổng số vốn 24.000,000 triệu đồng. Bổ sung mới 05 dự án, điều chỉnh nguồn vốn 

01 dự án, với tổng số vốn 25.483,254 triệu đồng. Cụ thể: 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh 
Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh Tăng Giảm 

I 
Vốn ngân sách địa 

phương 
24.000,000 25.483,254 24.000,000 25.483,254 

I.1 Vốn giao từ đầu năm  24.000,000 24.000,000 24.000,000 24.000,000 
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STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh 
Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh Tăng Giảm 

1 

Điều chỉnh giảm vốn 

và không thực hiện do 

gộp các dự án 

21.000,000 - 21.000,000 - 

1.1 

Sửa chữa đường giao 

thông liên xã phường 

Sông Bằng, thành phố Cao 

Bằng - xã Hà Trì , huyện 

Hoà An 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.2 

Sửa chữa đường giao 

thông tổ 10, phường Sông 

Bằng, thành phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.3 

Sửa chữa đường giao 

thông từ tổ 10 đến tổ 11, 

phường Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.4 

Sửa chữa vỉa hè tuyến 

đường 3-10 thuộc tổ 6, 

phường Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.5 

Sửa chữa vỉa hè tuyến 

đường 3-10 từ tổ 9 đến tổ 

11, phường Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.6 

Sửa chữa vỉa hè, hệ thống 

thoát nước đường Phai 

Khắt - Nà Ngần thuộc tổ 

10,  phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

1.7 

Sửa chữa vỉa hè, hệ thống 

thoát nước đường Phai 

Khắt - Nà Ngần thuộc tổ 

12,  phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 

2 

Giảm vốn và không 

thực hiện do trùng dự 

án 

3.000,000 - 3.000,000 - 

2.1 

Sửa chữa đường giao 

thông tổ 9 nối Quốc lộ 3, 

phường Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng 

3.000,000 
 

3.000,000 - 
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STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh 
Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh Tăng Giảm 

3 Bổ sung mới dự án - 24.000,000 - 24.000,000 

3.1 

Xử lý ngập úng; sửa chữa 

nâng cấp hệ thống thoát 

nước khu vực tổ 01, tổ 04 

phường Hoà Chung, thành 

phố Cao Bằng 

- 1.200,000 
 

1.200,000 

3.2 

Sửa chữa đường bờ kè tổ 

7, tổ 8 phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng 
 

2.700,000 
 

2.700,000 

3.3 

Sửa chữa đường giao 

thông tổ 10, tổ 11, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao 

Bằng 

 
9.000,000 

 
9.000,000 

3.4 

Sửa chữa vỉa hè đường 3-

10, phường Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng 
 

6.000,000 
 

6.000,000 

3.5 

Sửa chữa vỉa hè, hệ thống 

thoát nước đường Phai 

Khắt - Nà Ngần thuộc tổ 

10, tổ 12, phường Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng 

 
5.100,000 

 
5.100,000 

I.2 
Vốn được giao bổ sung 

trong năm 
- 1.483,254 - 1.483,254 

1 
Điều chỉnh vốn thực hiện 

dự án 
- 1.483,254 - 1.483,254 

1 

Cải tạo, sửa chữa trường 

Quân sự (cũ) tỉnh Cao 

Bằng để thiết lập cơ sở thu 

dung, điều trị COVID-19 

 
1.483,254 

 
1.483,254 

 3. Nguồn vốn sử dụng đất năm 2022 thành phố bố trí: Điều chỉnh giảm 12 

dự án, nhiệm vụ với số vốn: 13.515,270 triệu đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự 

án với số vốn 294,270 triệu đồng. Cụ thể các dự án: 

Đơn vị: Triệu đồng 
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STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 
Tăng Giảm 

I 
Đầu tư từ nguồn thu 

sử dụng đất 
21.961,000 294,270 13.515,270 8.740,000 

1 

Chương trình đô thị 

miền núi phía bắc thành 

phố Cao Bằng 

1.514,002 11,678 
 

1.525,680 

2 
Kè bờ trái sông Hiến 

thành phố Cao Bằng 
1.908,715 

 
1.908,715 - 

3 

Cầu nối từ phường Hợp 

Giang với phường Hòa 

Chung thành phố Cao 

Bằng 

702,094 
 

702,094 - 

4 

Hỗ trợ phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội địa 

phương 11  xã, phường 

5.500,000 
 

1.345,495 4.154,505 

5 

Kinh phí thực hiện các 

đề án của thành phố (02 

nhiệm vụ) 

2.132,000 
 

1.882,000 250,000 

6 

Trụ sở, cửa hàng giới 

thiệu và bán sản phẩm 

nông nghiệp của Trung 

tâm dịch vụ nông 

nghiệp Thành phố 

2.208,278 
 

2.208,278 - 

7 

Trụ sở làm việc Đảng 

ủy - HĐND - UBND xã 

Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng 

1.000,000 
 

1.000,000 - 

8 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở 

Đảng uỷ - HĐND - 

UBND phường Hợp 

Giang, thành phố Cao 

Bằng 

1.000,000 
 

1.000,000 - 

9 
Xây dựng điện chiếu 

sáng ngõ xóm năm 2022  
1.000,000 

 
43,333 956,667 

10 

Mở rộng đường trên 

cống ngầm thuộc tổ 25 

phường Sông Hiến 

826,911 
 

422,001 404,910 

11 

GPMB "xử lý điểm đen, 

điểm tiềm ẩn tai nạn 

giao thông" tại khu vực 

lý trình Km272+700 - 

Đường Quốc lộ 3 thuộc 

2.500,000 
 

2.500,000 - 
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STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 
Tăng Giảm 

địa phận thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

12 

Kè ta luy âm, mặt 

đường bê tông đường 

1/4 giáp đường tránh 

quốc lộ 4A nối QL 3 

thuộc tổ 4, phường Hòa 

Chung, thành phố Cao 

Bằng 

169,000 
 

3,354 165,646 

13 

Khắc phục hậu quả 

thiên tai và di dân ra 

khỏi vùng sạt lở tại tổ 

16, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

500,000 
 

500,000 - 

14 

Mầm non 3/10, thành 

phố Cao Bằng. Hạng 

mục: Nhà 04 lớp học 

1.000,000 282,592 
 

1.282,592 

4. Nguồn dự phòng ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác: 

Điều chỉnh giảm 01 dự án với số vốn: 1.914 triệu đồng. Cụ thể: 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 
Tăng Giảm 

I 

Nguồn dự phòng ngân 

sách thành phố và các 

nguồn vốn hợp pháp khác 

   

1.914,000  

                 

-    

   

1.914,000  
                  -    

1 

Cải tạo, sửa chữa trường 

Quân sự (cũ) tỉnh Cao Bằng 

để thiết lập cơ sở thu dung, 

điều trị COVID-19 

 1.914,000     1.914,000                   -    

5. Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh giảm 01 dự án với số vốn 

811,100 triệu đồng. Bổ sung mới 01 dự án với số vốn 100 triệu đồng. Cụ thể: 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

 



7 

 

 

STT Nguồn vốn 
Kế hoạch 

năm 2022 

Điều chỉnh 
Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 
Tăng Giảm 

I 

Nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu 

tư theo quy định của pháp luật 

         

1.000,000  

       

100,000  

          

811,100  
        288,900  

1 

Xây mới khu nhà 04 lớp học 

trường Mầm non Nam Phong 

thành phố Cao Bằng 

1.000,000   811,100         188,900  

2 

Sửa chữa chợ Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng. Hạng 

mục: Mái cổng, đường vào + 

lan can bậc tam cấp.   

     

100,000  

  

        100,000  

(Chi tiết các nội dung điều chỉnh, bổ sung như phụ lục kèm theo). 

6. Các nội dung khác về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 không điều chỉnh, 

thực hiện theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng giao Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội 

đồng nhân dân thành phố theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng 

nhân dân thành phố và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khoá XXII, 

kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực kể 

từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- TT Công báo tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố); 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- TT HĐND; UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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