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NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023  

nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện (lần 2) 
   

                

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 

 

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

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 145/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2023; 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2023; 

Xét Tờ trình số 540/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 163/BC-KTXH ngày 26 tháng 12 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận và kết quả 

biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa 

phương phân cấp cho huyện (lần 2), với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ 

1. Ưu tiên tập trung kế hoạch vốn trả nợ dứt điểm những dự án đã hoàn 

thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2022;  

2. Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng và hoàn thành 

trong năm 2022. 
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3. Bố trí vốn cho các dự án lồng ghép thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã khởi công 

năm 2022. 

4. Bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2023. 

II. Kế hoạch phân bổ vốn 

1. Tổng kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2569/QĐ-

UBND ngày 09/12/2022: 54.380 triệu đồng (Năm mươi tư tỷ, ba trăm tám mươi 

triệu đồng chẵn).Trong đó: 

 - Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: 13.880 triệu đồng. 

 - Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện: 40.500 triệu đồng 

2. Kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ lần 1 (tại Nghị quyết số 169/NQ-

HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện): 11.480 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: 11.480 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện: 0 triệu đồng. 

3. Kế hoạch vốn năm 2023 phân bổ lần 2: 700 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: 0 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện: 700 triệu đồng. 

4. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ: 42.200 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: 2.400 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện: 39.800 triệu đồng. 

(Có 01 phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI, kỳ họp 

chuyên đề lần thứ chín thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ 

ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Thường vụ huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH, Oanh 100b.                                               

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tòng Thế Anh 



PHỤ LỤC 

PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN CẤP CHO HUYỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu) 

 
ĐVT: Triệu đồng 

 

NSNN Dân góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG CỘNG    2.209,649      2.209,649               -                  -       2.209,649                 -           40.500             1.510 

I Dự án khởi công mới năm 2023    2.209,649      2.209,649               -                  -       2.209,649                 -                700      1.509,649 

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm dân cư trung 

tâm xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện

Xã Sặp 

Vạt

San nền, cải 

tạo mặt 

bằng với 

diện tích 

khoảng 0,2 

ha; rãnh 

thoát nước 

điểm dân 

cư; Đường 

nội bộ + 

Các hạng 

mục phụ trợ 

khác…

 2023-2024 
1402-

22/12/2022
     2.209,649        2.209,649       2.209,649                 -                700        1.509,649 

II Vốn còn lại chưa phân bổ               -                     -                 -                  -                    -                   -             39.800   

TMĐT

Quyết định đầu tư

Vốn còn 

thiếu

Trong đó Lũy kế 

vốn NSNN 

bố trí hết 

năm 2020

Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Lũy kế vốn 

bố trí đến 

20/12/2022

Kế hoạch 

vốn  năm 

2023

Thời gian 

KC -HT
TT Nội dung

Chủ đầu 

tư
Địa điểm

Quy mô 

đầu tư
Ghi chú

Số, ngày 

tháng năm
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