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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng 
dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 thống nhất 
thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Quảng Nam, như 
sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Tình hình triển khai, phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 được giao tại Nghị 
quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Nam 28.421,7 tỷ đồng; trong 
đó, vốn ngân sách Trung ương (NSTW) 9.379,9 tỷ đồng, vốn ngân sách địa 
phương 16.038,3 tỷ đồng; vốn Trái phiếu Chính phủ: 1.624,8 tỷ đồng; hạn mức 
vốn nước ngoài tỉnh vay lại 1.378,7 tỷ đồng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực 
tế giai đoạn 2016 - 2020 là 33.557,5 tỷ đồng (chưa kể nguồn NSTW đầu tư trên 
địa bàn), tăng hơn 5.135 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu tại Nghị quyết số 
27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh, bằng 141% so với tổng kế 
hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2011 - 20151 do nguồn tăng thu, vượt thu, 
tiết kiệm chi ngân sách có phát sinh mới và nguồn NSTW bổ sung cho một số 
nhiệm vụ. 

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn được bố trí phân bổ chi tiết: 
29.161,5 tỷ đồng (do nguồn thu từ sử dụng đất đưa vào cân đối đầu tư: 517,5 tỷ 
đồng) với cơ cấu vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương như sau:

- Vốn ngân sách địa phương 17.024,6 tỷ đồng (chiếm 58,4%) 
- Vốn ngân sách Trung ương 12.136,9 tỷ đồng (chiếm 41,6%); trong đó, 

vốn trong nước 8.668,1 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 3.468,7 tỷ đồng.

1 Tổng kế hoạch đầu công giai đoạn 2011-2015 là 23.860 tỷ đồng.
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2. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai 
đoạn 2016 - 2020

- Vốn đầu tư công là nguồn lực rất quan trọng để thu hút được các nguồn 
lực khác, tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, thúc 
đẩy cơ cấu lại việc đầu tư công.

- Hiệu quả đầu tư công đã từng bước được cải thiện, đầu tư tập trung; tăng 
cường sự công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 bước đầu có sự cân 
đối, xem xét xét bố trí ưu tiên giữa các địa phương, vùng miền trên địa bàn tỉnh; 
ưu tiên cho các dự án lớn, quan trọng, có tính liên kết vùng; tập trung đầu tư các 
dự án phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu .

- Vốn đầu tư công được sử dụng đầu tư tất cả các lĩnh vực, góp phần quan 
trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 

- Nợ đọng xây dựng cơ bản được tập trung giải quyết; công tác giải ngân 
vốn đầu tư công đã từng bước được cải thiện

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021 - 2025 
1. Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025  
Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 

19/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
về kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó, thống 
nhất tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 
42.005,8 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế 
hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong 
đó có nội dung: “Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho đầu tư xây dựng 
cơ bản và các mục đích khác, trừ trường hợp Nghị quyết của Quốc hội cho 
phép…”. Sở Tài chính đề nghị loại trừ nguồn cải cách tiền lương, chỉ còn nguồn 
vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương là 4.000 tỷ đồng. Thủ 
tướng Chính phủ có Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 giao kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, kế 
hoạch vốn giảm 8.431,2 tỷ đồng so với Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 
19/7/2021 của UBND tỉnh; theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 
2021 - 2025 sau khi điều chỉnh giảm còn 33.574,6 tỷ đồng, bằng 100% so với 
giai đoạn 2016 - 2020 (chưa kể vốn NSTW thực hiện 03 chương trình mục tiêu 
Quốc gia).

2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 
2021 - 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 là 33.574,6 tỷ 
đồng. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 là 29.459,6 tỷ đồng (do đưa vào cân đối đầu tư nguồn thu sử dụng 
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đất 10.175 tỷ đồng), cụ thể:
a) Ngân sách địa phương: 22.121,9 tỷ đồng. 
- Dự phòng và chuẩn bị đầu tư: 350 tỷ đồng, trong đó có bố trí cho các dự 

án có nhu cầu sử dụng hết nguồn dự phòng của dự án.
- Đối ứng các dự án ODA: 1.700 tỷ đồng.
- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.427,9 tỷ đồng, nguồn vốn này bố 

trí cho các dự án vay lại nguồn ODA.
- Trả nợ vay đến hạn: 419,9 tỷ đồng.
- Phân bổ cho cấp huyện: 5.848,3 tỷ đồng.
+ Theo tiêu chí, định mức: 1.448 tỷ đồng.
+ Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 4.248 tỷ đồng. Ưu tiên bố trí 

tiếp tục thực hiện hoàn thành 13 chương trình Nghị quyết chuyển tiếp sang giai 
đoạn 2021 - 2025 là 1.200,5 tỷ đồng; còn lại 3.047,5 tỷ đồng/5.649,2 tỷ đồng 
của 21 Nghị quyết, dự kiến bố trí thực hiện 19 chương trình đã phê duyệt giai 
đoạn 2021 - 2025 là 1.991,5 tỷ đồng (tương ứng khoảng 50% so với tổng mức 
đầu tư nguồn ngân sách tỉnh) và dự nguồn 1.056 tỷ đồng để bố trí thực hiện 7 
chương trình chưa trình HĐND tỉnh thông qua (bố trí tương ứng khoảng 30% so 
với tổng mức đầu tư nguồn ngân sách tỉnh, riêng đối ứng 03 chương trình mục 
tiêu Quốc gia bố trí đủ kế hoạch vốn thực hiện là 930 tỷ đồng).

- Nguồn vốn khác giao cho cấp huyện: 152,3 tỷ đồng.
- Phân bổ cho dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện: 11.375,8 tỷ đồng.
+ Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025: 3.381,9 tỷ đồng.
+ Dự án khởi công mới năm 2021: 2.289,7 tỷ đồng.
+ Dự án đã có chủ trương khởi công mới năm 2022: 3.655,3 tỷ đồng.
+ Dự án dự kiến2 đầu tư giai đoạn 2023 – 2025: 2.049 tỷ đồng.
b) Ngân sách Trung ương: 7.337,7 tỷ đồng
- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 5.676,9 tỷ đồng, dự kiến 

phân bổ như sau:
+ Phân bổ hoàn ứng ngân sách Trung ương: 252,4 tỷ đồng.
+ Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 1.062 

tỷ đồng (dự án theo ngành, lĩnh vực: 942 tỷ đồng, đối ứng các dự án ODA: 120 
tỷ đồng).

+ Phân bổ cho 14 dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025: 4.362,6 tỷ 
đồng.

2 So với Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh, bổ sung thêm 04 dự án: (1) Bê tông hóa 
đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga Ri và xã AXan, huyện Tây Giang có tổng 
mức đầu tư 47 tỷ đồng; (2) Hải đội Dân quân thường trực tại khu vực Cảng cá An Hòa, xã Tam Giang có tổng 
mức đầu tư 45 tỷ đồng; (3) Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An; (4) Khối nhà Trung tâm diễn đàn trao đổi 
doanh nghiệp với học sinh, sinh viên (1.000 chỗ) thuộc Trường Cao đẳng Quảng Nam
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- Vốn nước ngoài: 1.660,7 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án chuyển tiếp 
sang giai đoạn 2021 - 2025.

Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (không tính các chương trình 
mục tiêu, chương trình MTQG, trái phiếu Chính phủ, nguồn ODA, nguồn vốn 
hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh) cho khối ngành và hỗ trợ các địa 
phương thuộc kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 dự kiến thực hiện dựa trên cơ sở 
tỷ lệ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh đã phân bổ cho khối ngành và hỗ 
trợ địa phương theo từng lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020. Việc xác định tỷ lệ 
phân bổ từng lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng cân đối giữa các lĩnh 
vực; trong đó, các ngành có tỷ lệ tăng cao nhất, gồm: An ninh và trật tự xã hội 
(672%), Bảo vệ môi trường (357%). 

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Về chuyển nguồn kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 sang giai 
đoạn 2026 - 2030

Tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công 2019 quy định: “Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, 
dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên 
tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án 
phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt 
quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ 
quan trung ương, địa phương đó”. Theo đó, chuyển nguồn sang giai đoạn 2026 - 
2030 nguồn ngân sách tỉnh là 4.424 tỷ đồng (4.424 tỷ đồng = 22.122 tỷ đồng x 
20%).

Danh mục Nghị quyết, dự án đã có chủ trương đầu tư sẽ được chuyển 
sang giai đoạn 2026 - 2030 là 4.422 tỷ đồng (Chương trình Nghị quyết là 2.602 
tỷ đồng, dự án là 1.820 tỷ đồng), đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Về danh mục dự án giai đoạn 2021 - 2025
Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội khoá XV về kế hoạch tài 

chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội 
dung: “Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho đầu tư xây dựng cơ bản và 
các mục đích khác, trừ trường hợp Nghị quyết của Quốc hội cho phép”, bên 
cạnh đó, nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến 14.190 tỷ đồng (tăng 3.998 tỷ đồng 
so với Quyết định giao kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại 
Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 
10.192 tỷ đồng, trong đó đưa vào cân đối 9.967 tỷ đồng), trong khi tình hình 
dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, tình hình kinh tế đang dần phục hồi, 
việc huy động nguồn thu tiền sử dụng đất theo số dự kiến rất khó khăn, nên 
nguồn vốn không đảm bảo cân đối đầu tư các dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện 
đầu tư một số dự án mà UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tại Báo cáo số 
122/BC-UBND ngày 19/7/2021. Do đó, UBND tỉnh đề xuất như sau:
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- Dừng đầu tư 05 dự án đã có chủ trương chủ trương đầu tư giai đoạn 
2016 - 2020, với tổng mức hơn 600 tỷ đồng (danh mục chi tiết tại Biểu số 09 
của Báo cáo kèm theo).  

- Để chuẩn bị tốt quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, đề nghị thống nhất chủ 
trương cho chuẩn bị đầu tư các dự án theo đề xuất đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, 
khi xuất hiện nguồn vốn xem xét lựa chọn đầu tư trong khả năng đảm bảo không 
vượt quá 20% trong tổng số kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
theo Điều 89 Luật Đầu tư công, trong đó ưu tiên các dự án đối ứng ngân sách 
Trung ương.

- Thống nhất danh mục dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2023 - 2025 tại 
Biểu số 10 Báo cáo kèm theo với điều kiện sau khi huy động đảm bảo nguồn 
vốn cân đối đầu tư các dự án đã dự kiến, mới xem xét lựa chọn các danh mục dự 
án tại biểu số 103.

 (Chi tiết tại Báo cáo số: 231/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh)

Kính trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.
(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 8511/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh)
Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh

3 Đối với danh mục 33 dự án tại biểu số 10.1 kèm theo Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND 
tỉnh, nay điều chỉnh lại tại biểu số 15 (còn lại 28 dự án), do: (1) Chuyển sang danh mục đầu tư kế hoạch năm 
2022 là 01 dự án Kè Sông Trường, đoạn qua xã Phước Hòa, tại biểu số 08; (2) Chuyển sang đầu tư giai đoạn 
2023 - 2025 là 01 dự án Hải đội Dân quân thường trực tại khu vực Cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, tại biểu số 
09; (3) Chuyển 03 dự án sang biểu số 14 (dự án Đường từ Đồn Biên phòng Gary đi cột mốc 697; dự án Cầu vượt 
đường sắt ĐT615; dự án Đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông (tuyến Quốc lộ 14H)).
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