
NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
của thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4

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 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2021-2025; 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 69/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021



Xét Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 
2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều 
chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
của thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 tại 
Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 là 
8.159,696 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn trong nước năm 2021 là: 7.471,896 tỷ đồng, gồm các nguồn:
- Nguồn ngân sách tập trung:  1.755,462 tỷ đồng (giảm 264,426 tỷ đồng); 
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.147,734 tỷ đồng (giảm 1.152,266 tỷ đồng);
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 158,000 tỷ đồng (giảm 07 tỷ đồng);

- Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước: 1.362,422 tỷ đồng (không đổi);

- Vay bù đắp chi: 357,800 tỷ đồng (không đổi);
- Nguồn khác: 2.048,278 tỷ đồng (giảm 115,934 tỷ đồng);
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là: 330 tỷ đồng.
2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn 8.159,696 tỷ đồng và 

danh mục chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:
a) Nguồn vốn trong nước năm 2021 là 7.471,896 tỷ đồng.
- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố: 6.109,474 tỷ đồng
- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTW trong nước: 1.362,422 tỷ đồng.
b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) năm 2021 là: 330 tỷ đồng.

(Danh mục chi tiết theo Báo cáo số 392/BC-HDND ngày 17 tháng 12 năm 2021 
của UBND thành phố Đà Nẵng)

3. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 
2021 đến ngày 31/12/2022 đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho các 
công trình, dự án đảm bảo đáp ứng theo quy định tại điều 48, Nghị định số 
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành



1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua.

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại 
Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2021./.

  CHỦ TỊCH
    Lương Nguyễn Minh Triết

  


