
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 169/TTr-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

Về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng 

điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo  

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015  

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng 

điểm nhóm C;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

Thời gian qua do tính bức xúc của một số dự án, Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho 

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung 

ương và vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kết quả thẩm 

định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đảm bảo việc cho chủ trương đầu 

tư các dự án đúng quy định. Nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổng hợp 

các dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho chủ 

trương đầu tư, để trình Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, quyết 
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nghị bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm 

thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ, cụ thể như sau: 

1. Phụ lục I: bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư 

từ các nguồn vốn cân đối ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân 

sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành 

phố quản lý. 

2. Phụ lục II: bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng 

điểm đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết 

và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý. 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính trình Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa IX./. 

(Đính kèm Phụ lục I, II và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố) 

Nơi nhận: 
- Như trên (đại biểu HĐND TP); 

- TT.TU, TT.HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Ban HĐND TP: KT&NS,  

  VHXH, Pháp chế, Đô thị; 

- VP UBND TP (3D);  

- Lưu: VT, LHS  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /NQ-HĐND Cần Thơ, ngày        tháng        năm 2018 

 

       

NGHỊ QUYẾT 

Về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng 

điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 ban hành  

kèm theo Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015  

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Sau khi xem xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng       năm 2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư 

các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 

2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số…… /BC-

HĐND-KTNS ngày     tháng     năm 2018 của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Đô 

thị; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, 

nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ, kèm theo 02 phụ lục: 

DỰ THẢO 
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1. Phụ lục I: bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư 

từ các nguồn vốn cân đối ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân 

sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành 

phố quản lý. 

2. Phụ lục II: bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng 

điểm đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết 

và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý. 

3. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối vốn, đối với các dự án khởi 

công mới, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt quyết định đầu tư trên cơ 

sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo khả năng bố trí vốn thực hiện dự án hàng 

năm và giai đoạn trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy 

định hiện hành có liên quan. 

Điều 2.  

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai và chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật 

quy định.  

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

và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện Nghị quyết này.   

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày     tháng     năm 2018 và 

được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; 

- Website Chính phủ; 

- TT Công báo, TT Lưu trữ thành phố; 

- Báo Cần Thơ, Đài PT-TH TP. Cần Thơ; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiểu 
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