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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

_____________ 

 

Số: 183/NQ-HĐND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________________________ 

 

    Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019 

______________________________ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 
số136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-
CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý 
đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, 

Xét Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế 
hoạch năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý 
kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, như sau: 

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019 là 2.511,402 tỷ đồng, bao gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung 545,65 tỷ đồng.  

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất 1.410 tỷ đồng. 

- Nguồn thu tiền xổ số kiến thiết 13 tỷ đồng. 



 2 

- Nguồn vốn ngân sách trung ương 542,752 tỷ đồng; gồm: Vốn đầu tư theo 
các Chương trình mục tiêu: 166,56 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 
134,9 tỷ đồng; vốn nước ngoài 161,292 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 80 tỷ đồng. 

2. Nguyên tắc phân bổ 

2.1. Nguyên tắc chung: 

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 được thực hiện theo 
đúng các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ số: 
77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 
24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 
04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ 
cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng khắc phục dàn trải, nâng cao 
hiệu quả đầu tư, đặc biệt là việc khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng vốn xây 
dựng cơ bản, nhất là nợ xây dựng cơ bản của cấp huyện, cấp xã trong xây dựng 
nông thôn mới. 

- Tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 dự kiến bố trí 
cho từng ngành, lĩnh vực, dự án không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 sau khi trừ đi số vốn đã bố trí kế hoạch năm 
2016, 2017 và năm 2018. 

- Việc phân bổ vốn cho các dự án phải đảm bảo phù hợp với khả năng 
nguồn vốn, khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2019. 

2.2. Nguyên tắc phân bổ theo thứ tự cụ thể: 

- Bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản; 

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn 
thành trong năm kế hoạch;  

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;  

- Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật 
Đầu tư công, các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của 
Chính phủ; dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến 
ngày 31/10/2018. 

3. Phương án phân bổ 

Tổng số vốn đầu tư công năm 2019 là 2.511,402 tỷ đồng  

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 gửi kèm). 

Phân cấp nguồn vốn đầu tư như sau: 

3.1. Nguồn vốn thuộc cấp tỉnh quản lý: 1.367,752 tỷ đồng, bao gồm:  
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- Nguồn vốn ngân sách tập trung 435 tỷ đồng, phân bổ: Thanh toán trả nợ xây 
dựng cơ bản các công trình hoàn thành còn thiếu vốn và đầu tư các dự án chuyển tiếp 
381,9 tỷ đồng; dự án khởi công mới 46,6 tỷ đồng; hỗ trợ đề án 6,5 tỷ đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý 377 tỷ đồng, trong đó: Bổ 
sung Quỹ phát triển đất 18,2 tỷ đồng; trích kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính 
(4 huyện: Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang) 10 tỷ đồng; đầu tư các dự án 
Khu Đại học Phố Hiến 180 tỷ đồng; trả nợ các dự án đã quyết toán, dự án hoàn 
thành đưa vào sử dụng và đầu tư các dự án chuyển tiếp, các dự án mới, các 
chương trình, đề án 168,8 tỷ đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết 13 tỷ đồng, phân bổ đầu tư các công trình 
thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. 

- Vốn ngân sách trung ương 542,752 tỷ đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới 134,9 tỷ đồng; vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu 166,56 tỷ đồng; 
vốn trái phiếu Chính phủ 80 tỷ đồng; 

+ Vốn nước ngoài 161,292 tỷ đồng.  

3.2. Nguồn vốn đầu tư thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý: 1.143,65 tỷ đồng 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh phân cấp: 110,65 tỷ đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, xã quản lý: 1.033 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo các Phụ lục gửi kèm theo). 

Điều 2. Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2019 (nếu có); quyết định danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, quyết định 
chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và thống 
nhất phân bổ chi tiết một số nguồn vốn bổ sung, tăng thu (nếu có), các nguồn 
vốn chưa được Bộ Kế hoạch đầu tư giao chi tiết như: vốn chương trình mục tiêu 
166,56 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 80 tỷ đồng; vốn nước ngoài 161,29 tỷ 
đồng; số vốn còn lại của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 15.623 
triệu đồng; hỗ trợ giáo dục mầm non thuộc chương trình MTQG 33 tỷ đồng...; 
báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện nghị quyết này, trong đó: 

- Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh 
thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giao kế hoạch chi tiết 
cho các đơn vị theo quy định.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo 
Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định.  

- Chỉ đạo thực hiện theo các quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 
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ương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 
Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Đỗ Xuân Tuyên 

 





















1 2 3 4 5 6

TỔNG CỘNG 180,000 180,000

I Dự án chuyển tiếp 50,000 50,000

1
Dự án đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố 
Hiến 

2372/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2015 

20,000 20,000

2
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới 
Bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến 

2232/QĐ-UBND 
ngày 07/8/2017

30,000 30,000

II Dự án khởi công mới 130,000 130,000

1
Hoàn thiện đường trục phía Bắc Khu Đại học 
Phố Hiến

1811/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2017

35,000 35,000

2
Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học 
Phố Hiến

927/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2018

48,000 48,000

3

Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát 
nước nghĩa trang nhân dân thôn Phù Oanh, 

xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ

1183/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2018

932 932

4
Khu dân cư mới Nam Nu-10, Khu Đại học 
Phố Hiến

2516/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2017

35,000 35,000

5
Khu dân cư mới phía Bắc Nu-9, Khu Đại học 
Phố Hiến

1242/QĐ-UBND 
ngày 01/6/2018

11,068 11,068

Tên dự án Ghi chú

Phụ lục số 04

DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

(Nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án thuộc Khu Đại học Phố Hiến)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày  12/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Kế hoạch vốn năm 2019

Tổng số

Trong đó: 
Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất 

Quyết định đầu tư 














