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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

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        /QĐ-TTg, ngày    tháng    năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Quyết định số         /QĐ-BTC ngày    tháng       năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Xét Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /11/2020 của UBND tỉnh về tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 

2021; Báo cáo thẩm tra số       /BC-HĐND ngày      /11/2020 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, với các 

nội dung sau: 

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021: 1.966.833 triệu đồng (như phụ 

lục số I kèm theo) gồm: 

a) Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương 964.630 triệu đồng 

(bao gồm: nguồn cân đối ngân sách địa phương 461.430 triệu đồng; nguồn thu 

xổ số kiến 23.000 triệu đồng; nguồn thu sử dụng đất 375.000 triệu đồng; nguồn 

bội chi ngân sách địa phương 105.200 triệu đồng). 

b) Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 665.990 triệu 

đồng (bao gồm: 6.000 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án 

Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông). 

c) Vốn ODA 336.213 triệu đồng (bao gồm: 20.000 triệu đồng của các dự 

án thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước). 

(Không kể các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư khác trung ương chưa giao) 

DỰ THẢO 



2. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2021 chi tiết tại các phụ lục số II, 

III, IV, V kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm 2021 có hiệu 

quả, đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021. 

2. Đối với nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại để thực hiện 

các dự án ODA, giao UBND tỉnh giao chi tiết cho các dự án theo quy định, đảm 

bảo tỷ lệ phù hợp với nguồn vốn ODA cấp phát. 

3. Đối với nguồn ngân sách trung ương (gồm: Nguồn NSTW hỗ trợ, 

ODA) trường hợp có thay đổi từ trung ương so với số dự kiến tại Điều 1 UBND 

tỉnh chủ động giao vốn cho các chủ đầu tư kịp thời triển khai thực hiện theo 

đúng kế hoạch giao chính thức từ trung ương, đồng thời báo cáo với Thường 

trực HĐND tỉnh tổng hợp để báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

4. Đối với số vốn chưa phân bổ, số vốn trung ương bổ sung trong năm 

chưa giao cụ thể cho từng công trình và điều chỉnh vốn cho các dự án đã giao, 

đề nghị UBND tỉnh xây dựng phương án thống nhất với Thường trực HĐND 

tỉnh trước khi quyết định giao cho các đơn vị thực hiện. 

5. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại 

biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Nông Khoá III, Kỳ họp thứ 11 

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

 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;    

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

- Ban Công tác đại biểu;      

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông; 

- Trung tâm lưu trữ tỉnh;  

- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND, ngày        tháng 12 năm 2020 

của HĐND tỉnh Đắk Nông) 

 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chương trình/ngành, lĩnh vực Kế hoạch năm 2021 

  TỔNG SỐ VỐN 1.966.833 

1 Vốn NSNN 1.966.833 

  Trong đó:   

a) 
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa 

phương 
964.630 

  Trong đó:    

- Nguồn cân đối NSĐP 461.430 

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 375.000 

  Trong đó:    

  + Phân bổ vốn theo dự án 91.000 

  
+ Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng 

đất 
75.000 

- Xổ số kiến thiết 23.000 

- Bội chi ngân sách địa phương 105.200 

b) Vốn ngân sách trung ương 1.002.203 

- Vốn trong nước 665.990 

- Vốn nước ngoài 336.213 
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