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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch ñầu tư công năm 2015 của tỉnh Hải Dương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2138/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Sau khi xem xét Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
và dự kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quyết ñịnh kế hoạch ñầu tư công năm 2015 của tỉnh Hải Dương với các
nội dung chính như sau:
1. Nguyên tắc phân bổ vốn ñầu tư công:
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2015, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường quản lý ñầu tư, xử lý nợ ñọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước,
trái phiếu Chính phủ và ưu tiên phân bổ vốn ñầu tư XDCB ñối với thành phố Hải
Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn ñể thực hiện nhiệm vụ nâng cấp ñô thị;
tập trung thanh toán nợ ñọng xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí vốn ñể hoàn thành và
ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án cấp bách, dự án trọng ñiểm có ý nghĩa lớn ñối với phát
triển kinh tế - xã hội của ñịa phương; bố trí vốn cho dự án khởi công mới thực sự cấp
bách.
Căn cứ nguyên tắc nêu trên, việc phân bổ vốn ñầu tư công năm 2015 thực hiện
theo thứ tự như sau:
1.1. Vốn trong cân ñối ngân sách ñịa phương ñược bố trí theo thứ tự:
a. Trả nợ vốn vay tín dụng ñầu tư ñến hạn phải trả.

