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BÁO CÁO
Phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại

 của kế hoạch đầu tư công năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong đó quy định: “Thống nhất dành một phần 
vốn (trong số 357.813 triệu đồng dự kiến phân bổ cho dự án khắc phục bão lụt, dự 
án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư) để bố trí cho một số dự án đã đảm bảo thủ tục 
đầu tư (đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt dự án đầu tư, 
phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự 
toán) bị cắt giảm vốn trong năm 2020 do tình hình hụt thu và một số dự án quan 
trọng khác nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2021 theo quy định; 
giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn, thống nhất với Thường trực 
HĐND tỉnh trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần 
nhất”.

Căn cứ kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
tại cuộc họp ngày 29/12/2020 về triển khai một số nội dung thuộc kế hoạch đầu tư 
công năm 2021 và qua rà soát tính cấp thiết các dự án, UBND tỉnh đã có Công văn 
số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về Phương 
án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 còn lại chưa phân bổ, với số tiền: 
357.813 triệu đồng, thực hiện các nhiệm vụ (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm), 
trong đó ưu tiên bố trí cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư thuộc kế hoạch năm 
2020 đã cắt giảm, thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, phần vốn còn 
lại bố trí cho các dự án bức thiết theo khả năng cân đối ngân sách. Cụ thể như sau: 

- Phân bổ: 63.000 triệu đồng để tiếp tục thực hiện các dự án đã cắt giảm năm 
2020. 

(Chi tiết danh mục theo Phụ lục II đính kèm)

- Phân bổ: 173.000 triệu đồng, để khắc phục các tuyến đường hư hỏng do 
thiên tai năm 2020 gây ra, trong đó có 02 dự án Đường Phước Kim - Phước Thành 
và Đường Phước Thành - Phước Lộc được ngân sách Trung ương hỗ trợ, hiện nay 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ 25.000 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục theo Phụ lục III đính kèm)
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- Phân bổ: 80.813 triệu đồng, để thực hiện các dự án cấp thiết.

(Chi tiết danh mục theo Phụ lục IV đính kèm)

- Phân bổ: 41.000 triệu đồng, để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự 
án dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

(Chi tiết danh mục theo Phụ lục V đính kèm)
Theo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

02/TB-UBND ngày 08/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-
UBND ngày 22/01/2021 phân bổ: 63.000 triệu đồng cho các dư án đã cắt giảm 
năm 2020. Các dự án còn lại đang trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, 
UBND tỉnh sẽ phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư 
và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất

Kính báo cáo HĐND tỉnh khoá IX theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Thường trực Tỉnh ủy;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Ban KTNS – HĐND tỉnh;
-Các Sở: TC, KH&ĐT;
-CPVP;
-Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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