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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, Kế 

hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020, bổ sung vốn 

Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019, tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ 

việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 

tỉnh Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020, 

kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang  với các nội 

dung như sau: 
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I. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 

1. Bổ sung danh mục 

- Dự án đầu tư xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn. 

- Dự án xây dựng 7,5 km đường điện, 01 trạm biến áp đi thôn Bản Bung, 

xã Thanh Tương, huyện Na Hang. 

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã 

Đà Vị, huyện Na Hang. 

- Dự án Kè chống sạt lở bờ suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện 

Lâm Bình. 

- Dự án Tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường 

Sinh), huyện Sơn Dương. 

- Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang được giao vốn tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bổ sung vốn 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ: 3.542 triệu đồng. 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo 

Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ: 10.268 triệu đồng. 

- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện 

ma túy (Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động 

xã hội tỉnh Tuyên Quang nay là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang): 

18.000 triệu đồng. 

II. Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 

1. Bổ sung danh mục  

1.1. Công trình chuẩn bị đầu tư 

- Dự án đầu tư xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn. 

1.2. Công trình khởi công mới 

- Dự án xây dựng 7,5 km đường điện, 01 trạm biến áp đi thôn Bản Bung, 

xã Thanh Tương, huyện Na Hang. 

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã 

Đà Vị, huyện Na Hang. 

- Dự án kè chống sạt lở bờ suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện 

Lâm Bình. 

- Dự án tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường 

Sinh), huyện Sơn Dương. 



3 
 

- Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang được giao vốn tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bổ sung vốn 

- Bổ sung 7.500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 cho 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang (Dự 

án 1 Chương trình 30a) để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2018 - 2020 trên địa bàn huyện Na Hang. 

- Bổ sung 500.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương tại Quyết 

định số 417/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 

Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện 

Tuyên Quang. 

- Bổ sung 30.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương tại Quyết 

định số 1847/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

cho các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

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

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XVIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020./ 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường;  

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; 

- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT (Nam). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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