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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

________________________________ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

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 năm2019; 

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 quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2399/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; số 443/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 

về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 2); số 561/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 (đợt 3); số 815/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 4); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số     

33/TTr-SKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 như sau: 

1. Điều hòa vốn ngân sách địa phương theo tiêu chí định mức: 

- Điều chỉnh giảm 34.420 triệu đồng của 05 dự án không có nhiệm vụ chi. 

- Điều chỉnh tăng 34.420 triệu đồng cho 07 dự án.  

2. Điều chỉnh, bổ sung vốn các dự án quy hoạch: 

- Điều chỉnh giảm 150 triệu đồng của 01 dự án do dừng thực hiện. 

- Bổ sung 150 triệu đồng cho 01 dự án. 

(Chi tiết tại các Biểu số 1,2 kèm theo). 

Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn sau điều hòa 

tại Điều 1 Quyết định này thay thế các nội dung tương tự tại các Quyết định: số 
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2399/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021; số 443/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 3 năm 2022; số 561/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022; số 815/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các chủ đầu tư công trình, dự án khẩn trương tổ chức thực hiện kế 

hoạch vốn được giao đảm bảo hoàn thành giải ngân trong năm kế hoạch 2022 

theo đúng quy định. 

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục và kiểm 

soát, cấp phát, thanh toán vốn theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch 

vốn theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Văn 

Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Trung tâm KĐ CLCTXD tỉnh; 

- Ban Quản lý ĐTXD và bảo trì hạ tầng GT; 

- Các PCVP UBND tỉnh, PhòngTH-NC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

                Hồ Tiến Thiệu 
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