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CÔNG BÁO/Số 28+29+30+31/Ngày 28-8-2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:306/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020, nhiệm vụ công tác ñầu
tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch ñầu tư
công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 của thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Xét Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND thành
phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 và nhiệm vụ công
tác ñầu tư công 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 26 tháng
6 năm 2020 của UBND thành phố về phương án phân bổ Kế hoạch ñầu tư công
trung hạn giai ñoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội ñồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân
dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 như sau:
1. ðiều chỉnh tổng nguồn vốn ñầu tư công năm 2020: 12.373,196 tỷ ñồng
(giảm 1.966,106 tỷ ñồng so với kế hoạch vốn ñầu năm)
a) Vốn trong nước: 11.007,096 tỷ ñồng, gồm các nguồn sau:
- Nguồn ngân sách tập trung:
+ Ngân sách thành phố:

2.117,652 tỷ ñồng
(giảm 1.167,94 tỷ ñồng)
1.695,896 tỷ ñồng
(giảm 1.167,94 tỷ ñồng)

+ Ngân sách quận, huyện:

421,756 tỷ ñồng

- Nguồn thu tiền sử dụng ñất:

2.500,000 tỷ ñồng

+ Ngân sách thành phố:

(không thay ñổi)
2.370,514 tỷ ñồng

