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BÁO CÁO
Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam 

Thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh 
về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn ngân 
sách trung ương và ngân sách tỉnh, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực 
hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
2022, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
CÔNG NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 
2021 được xây dựng và thực hiện với kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu đầu tiên 
đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025, tận dụng hiệu quả lan tỏa của đầu tư công 
đến tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Ngoài ra, Luật Đầu tư công 2019 được 
áp dụng từ ngày 01/01/2020 đã tháo gỡ, giải quyết một số vướng mắc của Luật 
Đầu tư công năm 2014. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2021 bị ảnh 
hưởng đáng kể. Do đó, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thi công, thủ 
tục thực hiện dự án, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện dự án để tăng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh xác 
định là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án1, gửi các Sở thẩm định 
chuyên ngành thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê 
duyệt dự án theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Giám đốc các Sở thẩm định 
chuyên ngành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ưu tiên bố trí nhân lực hướng 
dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục và tập trung thẩm định, trình cấp 
thẩm quyền phê duyệt dự án đảm bảo thời hạn quy định.

Đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, phối hợp với các lực lượng đơn 
vị chức năng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung nguồn lực, 
nhân lực hỗ trợ người dân khắc hậu quả, ổn định đời sống; trong đó, tập trung 
ưu tiên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để khắc phục thiệt hại về 

1 Công văn 720/UBND-TH ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các 
dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 
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nhà ở, di dân khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết 
yếu bị hư hỏng và các điều kiện đảm bảo cho khôi phục phát triển sản xuất cho 
người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 642/VPCP-
KTTH ngày 26/01/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 về Kế hoạch 
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Kế hoạch được ban hành với 
mục đích: triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy 
mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021; xác định rõ 
nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị và chủ đầu tư; tập trung 
tháo gỡ và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với từng nguồn 
vốn, từng dự án. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành 
nhiều văn bản2 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể thuộc tỉnh, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định việc giải ngân kế hoạch 
vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; đồng thời, đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu thực hiện mục tiêu tỷ lệ giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch vốn; trong đó đến hết 
Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch theo quy định của Chính 
phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền 
vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

2. Tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 
năm 2021

2.1 Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 5.303,538 tỷ đồng. Trong năm 
2021, UBND tỉnh đã chuyển nguồn 225 tỷ đồng kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ 
năm 2020 sang năm 2021 để triển khai thực hiện các dự án3 và bổ sung 105,230 
tỷ đồng nguồn khai thác quỹ đất (100 tỷ đồng) và cải cách tiền lương (5,23 tỷ 
đồng)4. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh là 5.633,768 
tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.493,823 tỷ đồng (trung ương 
chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia), 
vốn địa phương 4.139,945 tỷ đồng. 

2  Các văn bản của UBND tỉnh ban hành về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 
gồm: Công văn số 589/UBND-TH ngày 29/01/2021; Công văn 1526/UBND-TH ngày 23/3/2021; Công văn 
3141/UBND-KTTH ngày 26/5/2021; Công văn 3520/UBND-KTTH ngày 11/6/2021; Công văn 4012/UBND-
KTTH ngày 02/7/2021
3 Tại các Quyết định của UBND tinh: số 497/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về việc chuyển nguồn kinh phí năm 
2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ (đợt 2); số 1114/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 về việc 
chuyển nguồn kinh phí năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ (đợt 4)
4 Tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 cho các 
đơn vị từ ngân sách tỉnh.
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Đến ngày 12/7/2021, kế hoạch vốn năm 2021 đã phân bổ 5.197,277 tỷ 
đồng, đạt 92,3%; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.468,823 tỷ đồng, đạt 
98,3% và vốn ngân sách tỉnh 3.729,873 tỷ đồng, đạt 90,1%. Kế hoạch vốn năm 
2021 còn lại 431,261 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách trung 
ương 25 tỷ đồng do dự án Khắc phục, tái thiết tuyến đường ĐH1.PS đoạn Phước 
Kim Phước Thành chưa đảm bảo các thủ tục đầu tư; ngân sách tỉnh còn lại 
406,261 tỷ đồng5.

Kế hoạch vốn năm 2021 đã phân bổ 5.197,277 tỷ đồng bố trí thực hiện 
195 dự án với 75 dự án khởi công mới năm 20216. Các dự án chuyển tiếp đang 
tiếp tục triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số dự án gặp vướng mắc về 
công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án khởi công năm 2021 cơ bản hoàn thành 
các thủ tục chuẩn bị đầu tư, một số dự án đang trình phê duyệt thiết kế - dự toán, 
một số dự án khác đang tổ chức đấu thầu thi công. Tính đến ngày 12/7/2021, 
còn 58/74 dự án mới chưa được thẩm định và chưa trình hồ sơ thẩm định dự án, 
thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán. Các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai từ 
nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 
27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư 
theo quy định để triển khai dự án đảm bảo hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 
mùa mưa bão năm 2021; đồng thời, năm 2021 bố trí kế hoạch vốn ngân sách 
tỉnh để thực hiện một số dự án giao thông liên kết, các dự án khắc phục sạt lở 
nghiêm trọng tại các huyện miền núi cao, như: Nam Trà My, Bắc Trà My, 
Phước Sơn,...

2.2 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến ngày 30/6/2021 là 

1.195,825 tỷ đồng, đạt 21,2% so với kế hoạch vốn năm 2021, đạt 23% so với kế 
hoạch vốn đã phân bổ. Cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ: 330,904 tỷ đồng, đạt 21,6%
- Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực: 225,245 tỷ đồng, đạt 31,1%
- Nguồn vốn dự phòng năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc 

phục thiệt hạ do thiên tai theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ: 39,160 tỷ đồng, đạt 19,6%

- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát: 66,499 tỷ đồng, đạt 11,7%
b) Nguồn vốn ngân sách địa phương: 873,531 tỷ đồng, đạt 21,1%
- Vốn trong nước: 859,474 tỷ đồng, đạt 26,1%
- Vốn nước ngoài tỉnh vay lại: 14,057 tỷ đồng, đạt 1,7%
 

5 Bao gồm: dự phòng chung 52,102 tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 5,980 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư 8,5 tỷ đồng; phân 
bổ thực hiện Chương trình, Nghị quyết 182,42 tỷ đồng; phân bổ thực hiện dự án ngân sách tỉnh: 157,259 tỷ đồng
6 Không kể các dự án thuộc Nghị quyết của HĐND tỉnh.
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Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021
 Đơn vị tính: Tỷ đồng

[

Kế hoạch vốn (KHV) 
năm 2021

Lũy kế thanh toán từ đầu năm 
đến hết 30/6/2021

Tỷ lệ (%)TT Danh mục nguồn 
vốn

KHV 2021
KHV 

2021 đã 
phân bổ

Số vốn So với 
KHV  

sau khi 
cắt giảm 

So với 
KHV đã 
phân bổ

 TỔNG SỐ 5.633,768 5.197,277 1.195,825 21,2% 23,0%

I Nguồn vốn đầu tư 
trong cân đối NSĐP 4.139,945 3.728,454 873,531 21,1% 32,3%

1 Vốn trong nước 3.288,285 2.876,794 859,474 26,1% 29,9%
2 Vốn ODA tỉnh vay lại 851,660 851,660 14,057 1,7% 1,7%

II
Nguồn vốn ngân 
sách Trung ương hỗ 
trợ

1.493,823 1.468,823 330,904 20,8% 23,8%

1
Ngân sách Trung 
ương cho các 
ngành/lĩnh vực 

724,353 699,353 225,245 31,1% 32,2%

2

Vốn từ nguồn dự 
phòng NSTW năm 
2020 đã chuyển 
nguồn sang năm 2021

200,000 200,000 39,160 19,6% 19,6%

3 Vốn nước ngoài 
(ODA) 569,470 569,470 66,499 11,7% 11,7%

Riêng kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân sang năm 2020 (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) là 
2.065,773 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2020, giải ngân 643,962 tỷ đồng, đạt 31,2%; 
trong đó, vốn ngân sách trung ương là 141,625 tỷ đồng đạt 23,9%; vốn ngân 
sách tỉnh 502,310 tỷ đồng, đạt 34,1%.

4. Tình hình kiểm soát nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Quý I/2021

Số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết Quý I năm 2021 là 1.076,7 
tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với quý IV năm 2020 (nợ đọng xây dựng cơ bản đến 
hết quý IV năm 2020 là 1.032,7 tỷ đồng). 

a) Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý 
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- Cấp tỉnh: 493,6 tỷ đồng. Trong đó một số chủ đầu tư có nợ lớn như: Ban 
Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 423,5 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Cầu Cửa 
Đại 158,5 tỷ đồng; dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ 
126,3 tỷ đồng; dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 63,5 tỷ đồng;…); Sở Giao 
thông vận tải 20,3 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 17,7 tỷ 
đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 10 tỷ đồng. 

- Cấp huyện: 583,1 tỷ đồng. Một số huyện có nợ lớn như: Tiên Phước 
110,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 89,4 tỷ đồng; Đại Lộc 81,9 tỷ 
đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 55,8 tỷ đồng; Duy Xuyên 80,4 tỷ 
đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 63,9 tỷ đồng; Tam Kỳ 55,8 tỷ đồng, 
trong đó nợ từ ngân sách cấp thành phố 55,8 tỷ đồng; Tam Kỳ 48 tỷ đồng, trong 
đó nợ từ ngân sách cấp thành phố 48 tỷ đồng; Nam Giang 39,6 tỷ đồng, trong đó 
nợ từ ngân sách cấp huyện 38,8 tỷ đồng; Tây Giang 36,9 tỷ đồng, trong đó nợ từ 
ngân sách cấp huyện 24,1 tỷ đồng; … 

b) Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn 
- Nguồn ngân sách trung ương 30 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 8,8 tỷ đồng; cấp 

huyện nợ 21,2 tỷ đồng). 
- Nguồn ngân sách tỉnh 507,8 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 484,7 tỷ đồng; cấp 

huyện nợ 23,1 tỷ đồng). 
- Nguồn ngân sách huyện 463,8 tỷ đồng (cấp huyện nợ 463,8 tỷ đồng). 
- Nguồn ngân sách xã 60,6 tỷ đồng (cấp xã nợ 60,6 tỷ đồng). 
- Nguồn khác 14,4 tỷ đồng (cấp huyện nợ 14,4 tỷ đồng).
5. Các tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thấp hơn so với cùng kỳ 

năm 20207 và chưa đạt yêu cầu đặt ra do một số tồn tại, vướng mắc sau:
(1) Trong 06 tháng đầu năm, các ngành, địa phương tập trung cho việc 

phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 được giao; đồng thời, thực hiện giải 
ngân vốn và thanh toán khối lượng tạm ứng kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài. 

(2) Các dự án chuyển tiếp gặp vướng mắc về công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận 
nguồn gốc sử dụng đất. Một số dự án mới vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. 

(3) Một số dự án ODA vẫn đang triển khai các thủ tục thực hiện đấu thầu 
các gói thầu dự án (Liên kết vùng miền trung, Cải thiện môi trường Chu Lai Núi 
Thành) hoặc đang trong giai đoạn chờ nhà tài trợ phê duyệt báo cáo nghiên cứu 
khả thi (Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An) và lựa chọn nhà thầu 
thực hiện thẩm định giá, cơ quan thẩm định dự toán (Nâng cao năng lực ngành Y 
tế); công tác đền bù, di dân và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc (Hồ 

7 Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tính đến 30/6/2020 là 2.494,105 tỷ đồng, đạt 29,4%. Trong đó, kế 
hoạch vốn năm 2020 là 1.703,624 tỷ đồng, đạt 26,9%; kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài 790,480 tỷ đồng, đạt 
36,6%.
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chứa nước Lộc Đại, Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Trà My); đồng thời, 
một số dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán và thanh toán kế hoạch vốn.

(4) Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn chưa thật sự được 
các ngành, địa phương quan tâm và tập trung thực hiện; trong 6 tháng đầu năm, 
có 09 Sở, ban ngành có tỷ lệ giải ngân 0% và 06 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải 
ngân dưới 40%. 

(5) Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự án và 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: giá vật liệu xây dựng tăng cao; tình hình 
dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp,… 

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong 
các tháng còn lại của năm 2021

3.1 Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công
(1) Nộp trả, điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 không có khả 

năng giải ngân hết 
Tính đến ngày 30/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp nhu cầu 

nộp trả từ các đơn vị không có khả năng giải ngân hết 648 tỷ đồng kế hoạch vốn 
nước ngoài năm 2021 (vốn nước ngoài NSTW cấp phát 130 tỷ đồng, tỉnh vay lại 
518 tỷ đồng)8. Hiện nay, đang tiếp tục đề nghị các đơn vị rà soát về khả năng 
giải ngân, nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021; trong đó, hạn 
chế việc trả lại trung ương 130 tỷ đồng vốn nước ngoài NSTW cấp phát. Trong 
trường hợp chỉ điều chỉnh lại kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại (nguồn bội 
chi ngân sách nhà nước) 518 tỷ đồng, kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 còn 
lại 903,130 tỷ đồng (vốn nước ngoài NSTW cấp phát 569,470 tỷ đồng, vốn nước 
ngoài tỉnh vay lại 333,660 tỷ đồng). 

(2) Kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn theo Quyết định số 
587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện và giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2021 

Từ ngày 01/7/2021, căn cứ tỷ lệ giải ngân của các dự án, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm điều chuyển kế hoạch vốn theo 
từng mức vốn cụ thể tương ứng với từng thời điểm, đảm bảo thực hiện mục tiêu 
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch giao từ đầu 
năm; trong đó đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch 
theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về 
các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu 
tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 

Theo đó, sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ 
giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ quy định từng thời điểm; các dự án không có khả 
năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2021; các dự án mới chưa 

8 Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông : Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi 
khí hậu Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam 388 tỷ đồng vốn nước ngoài tỉnh vay lại
Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT: Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An: 
260 tỷ đồng (130 tỷ đồng vốn nước ngoài NSTW cấp phát, 130 tỷ đồng vốn nước ngoài tỉnh vay lại)



7

được thẩm định và chưa trình hồ sơ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật 
dự toán; các dự án khởi công mới đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 nhưng 
chỉ mới đấu thầu tư vấn, chưa đấu thầu thi công dự án. 

Nguồn vốn cắt giảm điều chuyển bổ sung sang các dự án có khả năng giải 
ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối 
lượng xây dựng cơ bản (đến hết Quý I/2021 hơn 508 tỷ đồng) 

(3) Tiếp tục tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là công 
tác giải phóng mặt bằng 

Các Sở thẩm định chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường) cần rút ngắn tối đa thời gian 
thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - dự toán.

Các chủ đầu tư cần rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhưng không 
gặp vướng mắc về công tác bồi thường GPMB tập trung thanh quyết toán dự án 
ngay khi có khối lượng thực hiện, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm. 

Đối với các dự án đang vướng mắc trong công tác GPMB (Hồ chứa nước 
Lộc Đại, Trường Trần Đại Nghĩa, Đường giao thông khu trung tâm hành chính 
mới huyện Nam Giang,…), thủ tục đầu tư: Đề nghị các chủ đầu tư lập danh sách 
cụ thể tên từng dự án, địa phương vướng công tác GPMB, số kế hoạch vốn cụ 
thể chưa giải ngân được liên quan đến công tác GPMB; đồng thời, liệt kê các 
văn bản giữa chủ đầu tư và các Sở, ngành liên quan, địa phương trong việc phối 
hợp giải quyết các vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, tập trung 
chỉ đạo giải quyết và xử lý.

Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải 
ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn 
nhà nước năm 2021 tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND. Tổ công tác trực tiếp 
làm việc với các ban, ngành địa phương để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý 
các điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh.

(4) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, Giám đốc các Ban QLDA 
ĐTXD và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị, địa phương mình. 
Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong 
trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, bị trung ương thu 
hồi kế hoạch vốn. 

3.2 Các nhiệm vụ kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản
- Khẩn trương thực hiện quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành 

để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ. 
+ Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân 

sách cấp tỉnh: Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán hoàn thành dự án 
để bố trí vốn thanh toán nợ. 

+ Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân 
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sách cấp huyện, UBND cấp huyện tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán dứt 
điểm. 

- Ưu tiên tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ 
bản, bố trí thực hiện các dự án chuyển tiếp; sau khi bố trí thực hiện các nhiệm vụ 
trên mà còn thừa kế hoạch vốn mới bố trí khởi công mới các dự án thật sự cấp 
thiết. 

- Một số địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn từ ngân sách cấp 
huyện lớn hơn 1,5 lần mức phân cấp cân đối ngân sách hằng năm của cấp huyện 
như: Tiên Phước, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Giang, Tây Giang, Tam Kỳ, Hội 
An, Đông Giang. Trong đó có một số huyện gần như không đảm bảo nguồn vốn 
để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trên địa bàn huyện. Đề nghị 
UBND cấp huyện kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản và không khởi công mới 
các dự án trừ các dự án thật sự cấp thiết; kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản từ 
ngân sách cấp xã đối với các huyện như: Đại Lộc (nợ từ ngân sách cấp xã 16,6 
tỷ đồng), Duy Xuyên (nợ từ ngân sách cấp xã 15,8 tỷ đồng), Phú Ninh (nợ từ 
ngân sách cấp xã 9 tỷ đồng), Điện Bàn (nợ từ ngân sách cấp xã 6,3 tỷ đồng); 
đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc để phát sinh 
nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn cấp huyện.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
1. Nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực kiện kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được xây dựng và thực hiện đảm bảo 

các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn như sau:
a) Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 phải phù 

hợp với quy định của Luật Đầu tư công 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 
ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND 
tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

b) Kế hoạch đầu tư năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục tình trạng bố trí vốn 
dàn trải, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch và 
công bằng; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho cấp 
huyện, xã theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. 

c) Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn 
phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước. 
- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán nhưng chưa 

bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự 
án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó, ngân 
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sách tỉnh cần tập trung đầu tư dứt điểm đối với những dự án chuyển tiếp để hoàn 
thành trong năm 2022. 

- Dự án khởi công mới trong trường hợp quá bức thiết cần phải khởi công 
ngay trong kế hoạch 2022 và đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 51 
Luật Đầu tư công 2019.

- Các dự án mới phải đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm 
A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. 
Trong trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 
ương, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự 
án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

d) Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và vốn thực 
hiện dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư công 2019.

- Vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí để lập, thẩm định, quyết định chủ 
trương đầu tư dự án; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được bố trí để lập, thẩm định, quyết 
định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch.

- Vốn thực hiện dự án được bố trí để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ 
thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án hoặc hạng mục của dự 
án, tổ chức thi công và các công việc khác theo quyết định phê duyệt dự án.

đ) Dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của cấp nào (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã) thì cấp đó chủ động huy động nguồn lực triển khai thực hiện, quản lý đầu tư. 
Vốn bố trí cho các dự án sử dụng nhiều nguồn phải đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa 
các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã theo cam kết và tiến độ thực hiện dự án.

e) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thực hiện giải ngân trong 01 năm 
ngân sách, không được phép kéo dài sang năm 2023, trừ trường hợp bất khả 
kháng theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 và Điều 48 Nghị định 
40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

g) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 chỉ bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng 
cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015 theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 
Luật Đầu tư công.

h) Đối với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thực hiện theo quy 
định Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019. Thời 
gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự 
án trong nội bộ địa phương trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Khoản 3 
Điều 46 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022
Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 dự kiến 7.169,3 tỷ đồng, bằng 

135% so với kế hoạch 2021. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến 
4.720,5 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch 2021; nguồn vốn ngân sách trung 
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ương 2.448,8 tỷ đồng, bằng 193% so với kế hoạch 2021. Cụ thể như sau:
a) Nguồn vốn ngân sách địa phương 4.720,5 tỷ đồng. Trong đó:
- Nguồn vốn theo tiêu chí định mức: 908 tỷ đồng, bằng 106% so với kế 

hoạch 2021. Phân bổ dự phòng và đối ứng 170 tỷ đồng; phân bổ cho các địa 
phương theo tiêu chí, định mức 272,4 tỷ đồng; phân bổ cho cấp huyện theo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh là 180 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa 
phương là 285,6 tỷ đồng. 

- Nguồn thu sử dụng đất 1.800 tỷ đồng, bằng 126% so với kế hoạch 2021 
(chi theo tiến độ thu và thực hiện của các dự án, phân bổ sau; năm 2022 đưa vào 
cân đối 540 tỷ đồng).

- Nguồn xổ số kiến thiết: 100 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch 2021. 
Phân bổ cho cấp huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là 20 tỷ đồng; phân bổ 
cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương là 80 tỷ đồng.

- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi dự kiến 1.460 tỷ đồng, bằng 
221% so với kế hoạch năm 2021. Bố trí trả nợ vay đến hạn 88,7 tỷ đồng; phân 
bổ cho các địa phương thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh là 600 tỷ đồng; phân 
bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương là 771,3 tỷ đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương dự kiến đề xuất là 452,5 tỷ đồng, 
bằng 53% so với kế hoạch 2021 để bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA, tỉnh 
cam kết vay lại dự kiến phát sinh nhu cầu lớn trong kế hoạch 2022.

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương 
Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự kiến kế hoạch 2022 là 

2.448,8 tỷ đồng, bằng 193% so với kế hoạch 2021. Trong đó:
- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: 1.004 tỷ đồng
- Vốn đầu tư đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 839 tỷ đồng, bằng 120% so với 

kế hoạch 2021
- Vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát: 605,8 tỷ đồng, bằng 

106% so với kế hoạch 2021.
(Chi tiết tại các Biểu 01 - 07 đính kèm)

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c);
- BTV Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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