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Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với  
Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội 

- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)  
__________________________________ 

 

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

 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 
số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên; 

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với Dự 
án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376); Báo cáo 
thẩm tra số 245/BC-KTNS ngày 6/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh; Ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QuyÕt nghÞ: 

 Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn  
2016-2020 tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau: 

1. Dừng triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, 
mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ 
đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 
Bình đến giao với ĐT.376). Số tiền 68.850 triệu đồng; 

2.  Bổ sung danh mục Dự án đường quy hoạch số 1 kéo dài và đường quy 
hoạch số 7, huyện Yên Mỹ, số tiền  67.521 triệu đồng  từ số vốn còn lại nguồn 
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điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phân bổ 
cho Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội – 
Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376).  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND 
ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-
2020 tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 
Nghị quyết này, báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 
năm 2016-2020 với các cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định. 

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 các 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 được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ Sáu, 
thông qua, ngày 13 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 Đỗ Xuân Tuyên 

    



Phụ lục 
BỎ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 

(Nguồn vốn ngân sách tỉnh) 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

 Danh mục công trình dự án Quyết định đầu 
tư/chủ trương 

đầu tư hiện hành 

Kế hoạch 5 
năm 2016-

2020 đã giao 

Số vốn 
điều chỉnh 

giảm 

Số vốn 
điều chỉnh 

tăng 

Kế hoạch 5 năm 
2016- 2020 sau 

điều chỉnh 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 TỔNG SỐ  68.850 67.521 67.521 68.850  

I Danh mục dự án điều chỉnh vốn giảm  68.850 67.521  1.329  

1 Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng 
cấp, mở rộng đường gom (bên phải) 
đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
(đoạn từ đường nối cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình đến giao với ĐT.376) 

2504/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2017 

68.850 67.521  1.329  

II Danh mục dự án điều chỉnh vốn tăng    67.521 67.521  

1 Xây dựng đường quy hoạch số 1 kéo 
dài và đường quy hoạch số 7 huyện 
Yên Mỹ 

1500/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2018 

  67.521 67.521  

 


