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Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  

2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 2) 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHOÁ XXII  - KỲ HỌP THỨ 6 

 

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 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; 
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Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của HĐND 

thành phố Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

thành phố Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

thành phố Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng; 

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 2); Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Xã hội; 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 trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 2) như sau:  

1. Nguồn thu sử dụng đất: Bổ sung mới 01 dự án, với tổng số vốn 702,094 

triệu đồng; điều chỉnh giảm vốn 01 dự án, không thực hiện 02 dự án với số vốn 

8.117 triệu đồng, tổng số vốn chênh lệch giảm 7.414,906 triệu đồng. Cụ thể: 

                      

STT 
Tên dự án 

Số vốn  

(triệu đồng) 
Ghi chú 

I Bổ sung mới dự án 702,094   

1 

Cầu nối từ phường Hợp Giang với 

phường Hòa Chung thành phố 

Cao Bằng 

702,094   

II Điều chỉnh giảm 8.117,000   

1 
Kè bờ trái sông Hiến, thành phố 

cao Bằng 
3.817,000 

Giảm chỉ tiêu 

theo nhu cầu vốn 

2 
Mở rộng, cải tạo, sửa chữa Trung 

tâm y tế thành phố 
300,000 

Không thực hiện 

dự án 

3 
Xây dựng phố hoa thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng 
4.000,000 

Không thực hiện 

dự án 
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2. Bổ sung mới nguồn vốn dự phòng ngân sách thành phố và các nguồn 

vốn hợp pháp khác thực hiện 02 dự án với tổng số vốn 2.100,676 triệu đồng. Cụ 

thể: 

                      

STT 
Tên dự án 

Số vốn 

(triệu đồng) 

Ghi 

chú 

I 
Nguồn dự phòng ngân sách thành phố và 

các nguồn vốn hợp pháp khác 
2.100,676   

 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   

 2 

Mương thoát nước lũ và lấy nước phục vụ 

tưới tiêu Nà Lành (phần cuối tuyến mương), 

tổ 01, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 

Bằng 

186,676   

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Điều chỉnh 

giảm 01 nhiệm vụ với số tiền 300 triệu đồng, điều chỉnh tăng cho 01 nhiệm vụ 

với số tiền 300 triệu đồng. Cụ thể: 

                      

STT 
Tên dự án 

Giảm 

vốn 

(triệu 

đồng) 

Tăng 

vốn 

(triệu 

đồng) 

Ghi chú 

I 
Đầu tư từ nguồn thu sử 

dụng đất 
300,000 300,000   

1 

Kinh phí xây dựng đề án 

cơ chế đặc thù, vượt trội 

để thành phố Cao Bằng 

trở thành thành phố du 

lịch, văn minh, hiện đại 

300,000   

Hiện nay Thành ủy 

đang trình Tỉnh ủy 

cho dừng xây dựng 

đề án để tập trung 

xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Nghị 

quyết số 07-NQ/TU 

của Tỉnh uỷ. Do vậy 

không bố trí vốn 

thực hiện Đề án.  

2 

Kinh phí thực hiện các đề 

án của thành phố chưa 

phân bổ 

  300,000 

Bố trí để thực hiện 

các đề án của thành 

phố 

(Chi tiết các nội dung điều chỉnh, bổ sung như phụ lục kèm theo) 
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4. Các nội dung khác: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 

12/10/2021 của HĐND thành phố Cao Bằng; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 

23/12/2021 của HĐND thành phố Cao Bằng. 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

1. Căn cứ Nghị Quyết này thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, căn cứ mức vốn điều chỉnh, 

bổ sung được giao, xây dựng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 

qua. 

3. Căn cứ tình hình thực tế tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch 

vốn giai đoạn 2021 - 2025 của các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố bố trí 

vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất; 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch 

vốn của các dự án do xã, phường bố trí vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng 

nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

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

dân thành phố và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này.      

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

nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có 

hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Cao Bằng; 

- UBND tỉnh Cao Bằng 

- Các sở: Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- HĐND, UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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