
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 

và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI

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

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền 
lương còn dư để đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm tại Công văn số 
6495/BTC-NSNN ngày 16 tháng 5 năm 2016;

Xét Tờ trình số 6390/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 
2016 để đầu tư các công trình trọng điểm và trả nợ vay; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sử dụng 700 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 
2015 và 2016 như sau:

1. Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm là 350 tỷ đồng, cụ thể:
a) Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, với số vốn 225 tỷ đồng.
b) Dự án Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, với số vốn 

28,220 tỷ đồng.
c) Dự án Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, với số vốn 96,780 tỷ đồng.
2. Nguồn còn lại chuyển sang năm 2017 để trả nợ gốc khoản huy động đầu tư qua 

phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2012 là 350 tỷ 
đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng quy định 

của pháp luật.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp 
thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân 
dân thành phố biểu quyết thông qua./.

    CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Anh


