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CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 31-12-2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2018/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch ñầu tư công năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch ñầu tư công năm 2019; Báo cáo số
270/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ñánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xây dựng kế
hoạch năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý
kiến ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tổng vốn ñầu tư công năm 2019
Tổng vốn ñầu tư công năm 2019 của tỉnh là 5.289,44 tỷ ñồng (không bao gồm 250 tỷ
ñồng bội chi ngân sách ñịa phương); trong ñó:
1. Vốn cân ñối ngân sách ñịa phương là 3.823 tỷ ñồng, bao gồm:
a) Vốn cân ñối ngân sách ñịa phương theo tiêu chí, ñịnh mức ñược quy ñịnh tại Quyết
ñịnh số 40/2015/Qð-TTg là 3.063 tỷ ñồng (không bao gồm 160 tỷ ñồng hỗ trợ các huyện,
thành phố);
b) Vốn XSKT của tỉnh là 85 tỷ ñồng;
c) Vốn quỹ ñất là 675 tỷ ñồng;
2. Vốn ngân sách Trung ương là 1.466,44 tỷ ñồng, bao gồm:
a) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 652,936 tỷ ñồng; trong ñó: Chương trình
xây dựng Nông thôn mới là 283 tỷ ñồng; Chương trình giảm nghèo bền vững là 369,936 tỷ
ñồng;
b) Vốn chương trình mục tiêu NSTW là 503,29 tỷ ñồng;
c) Vốn trái phiếu Chính phủ là 150 tỷ ñồng;
d) Vốn nước ngoài (ODA) là 160,214 tỷ ñồng.
(Theo Phụ lục Tổng hợp ñính kèm)
ðiều 2. Phương án phân bổ vốn cân ñối ngân sách ñịa phương
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