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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách nhà nươc giai đoạn 2021 – 2025; 

Xét Tờ trình số 8724/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo 

số 231/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo 

cáo thẩm tra số 207/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 

2025 

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 

33.574,6 tỷ đồng (không bao gồm 03 chương trình mục tiêu Quốc gia), cụ thể 

như sau: 

a) Vốn ngân sách địa phương 26.236,899 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn theo tiêu chí, định mức 4.826,7 tỷ đồng. 

- Nguồn thu sử dụng đất 14.290 tỷ đồng, trong đó đưa vào cân đối đầu tư 

10.175 tỷ đồng. 

- Nguồn xổ số kiến thiết 540 tỷ đồng. 

DỰ THẢO LẦN 1 

(Hoàn chỉnh theo góp ý của đại biểu) 
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- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi 4.000 tỷ đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 2.427,898 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn khác giao cho địa phương 152,301 tỷ đồng. 

b) Vốn ngân sách trung ương 7.337,693 tỷ đồng (chưa kể 03 chương trình 

mục tiêu Quốc gia), trong đó: 

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 5.676,969 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 1.660,724 tỷ đồng. 

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 

a) Tuân thủ Luật Đầu tư công 2019, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 

số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí, và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 

năm 2020, Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư 

phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

b) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 

và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, của từng 

ngành, lĩnh vực và địa phương; bảo đảm các cân đối vĩ mô, an toàn nợ công. 

c) Phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục 

đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

d) Phân bổ vốn hợp lý cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng 

cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các 

vùng, miền trong tỉnh. 

đ) Tuân thủ đúng thứ tự ưu tiên và điều kiện bố trí vốn theo quy định tại 

Điều 51 và Điều 53 Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan, bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công. 

e) Đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài, bố trí vốn các dự án ODA theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Bố trí đủ vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho dự án có trong danh 
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mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng còn thiếu vốn 

và Hiệp định vay của các dự án còn liệu lực để có thể giải ngân; dự án hoàn 

thành và kết thúc Hiệp định vay trong giai đoạn 2021 - 2025 mà không có khả 

năng gia hạn; dự án có tiến độ và khả năng giải ngân tốt. 

- Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, dự kiến ký Hiệp định vay trong giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Cân đối đủ vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo cam 

kết với nhà tài trợ nước ngoài, phù hợp với khả năng giải ngân của từng chương 

trình, dự án. 

3. Thống nhất tỷ lệ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đối với các dự án 

đầu tư trong giai đoạn 2023 - 2025 và dự án đầu tư khi xuất hiện nguồn do cấp 

huyện quản lý: 

a) Đối với các huyện thuộc khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% 

tổng mức đầu tư. 

b) Đối với các huyện thuộc khu vực đồng bằng chưa tự cân đối ngân sách: 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư. 

c) Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

50% tổng mức đầu tư. 

d) Đối với các công trình văn hóa, trụ sở làm việc: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

50% tổng mức đầu tư đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố. 

4. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 29.459,592 

tỷ đồng, phân bổ như sau: 

a) Ngân sách địa phương: 22.121,899 tỷ đồng.  

- Dự phòng và chuẩn bị đầu tư: 350 tỷ đồng. 

- Đối ứng các dự án ODA: 1.700 tỷ đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.427,898 tỷ đồng, nguồn vốn này 

bố trí cho các dự án vay lại nguồn ODA. 

- Trả nợ vay đến hạn: 419,877 tỷ đồng. 

- Phân bổ cho cấp huyện: 5.848,299 tỷ đồng. 

+ Theo tiêu chí, định mức: 1.448,010 tỷ đồng. 

+ Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 4.248 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: 11.375,825 tỷ đồng, 

trong đó: 

+ Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025: 3.381,876 tỷ đồng. 
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+ Dự án khởi công mới năm 2021: 2.293,793 tỷ đồng. 

+ Dự án đã có chủ trương khởi công mới năm 2022: 3.795,289 tỷ đồng. 

+ Dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2023 – 2025: 1.842,400 tỷ đồng. 

b) Ngân sách Trung ương: 7.337,693 tỷ đồng 

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 5.676,969 tỷ đồng, phân bổ 

như sau: 

+ Phân bổ hoàn ứng ngân sách Trung ương: 252,357 tỷ đồng. 

+ Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025: 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. 

- Vốn nước ngoài: 1.660,724 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án chuyển tiếp 

sang giai đoạn 2021 - 2025. 

(Chi tiết theo biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) 

5. Giải pháp thực hiện 

a) Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư công và 

các quy định pháp luật khác có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cơ quan trung ương. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, đơn giản hóa các 

thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước về đầu tư 

công. Tăng cường giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải 

phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. 

b) Việc lập, giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách 

nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu. 

c) Tăng cường các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn 

thu cho ngân sách. Huy động tối đa nguồn lực để bổ sung vốn đầu tư công, nhất 

là tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đẩy 

mạnh huy động nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước thông qua xã hội hóa đầu tư 

một số lĩnh vực, triển khai hiệu quả các dự án theo hình thức đối tác công tư và 

các cơ chế hỗ trợ sau đầu tư của tỉnh. 

d) Phân cấp triệt để trong quản lý đầu tư, giao về cho cấp huyện chịu trách 

nhiệm thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư đối với 

các dự án do cấp huyện quản lý (ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ có mục tiêu cho ngân 

sách cấp huyện thực hiện dự án). 

đ) Trong quá trình lập kế hoạch đầu tư công hằng năm, đề nghị UBND 

tỉnh tuân thủ đúng nguyên tắc, điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Điều 51, 

Điều 53 Luật Đầu tư công, chỉ phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới đáp 

ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công. Bố trí đủ nguồn 

vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020, các chương 

trình nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành đảm bảo theo mục tiêu 
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đề ra. Đảm bảo quy mô vốn chuyển tiếp của giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 

2026-2030 không vượt quá 20% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công. 

e) Tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, 

chậm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Rà soát, giảm quy mô dự án phù 

hợp với mục tiêu, hiện trạng thực tế của công trình. 

g) Thống nhất dừng đầu tư 05 dự án đã có chủ trương đầu tư giai đoạn 

2016 - 2020 (chi tiết tại Biểu số 09). 

h) Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công, đảm bảo thời gian giải ngân vốn theo đúng quy định pháp luật. Thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời điều chuyển 

vốn của dự án chậm giải ngân cho những dự án có nhu cầu giải ngân. 

i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

k) Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, 

công khai, minh bạch, đẩy mạnh hoạt động đấu thầu qua mạng. Kiên quyết xử lý 

các trường hợp sai phạm trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà 

nước. 

l) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn. 

m) Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đảm bảo 

theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có 

liên quan. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 nêu tại khoản 5 Điều 1. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 

2023 – 2025, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

3. Đối với các dự án đầu tư khi xuất hiện nguồn tại biểu số 10, trong quá 

trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh 

rà soát lại danh mục dự án, mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư 

khả năng cân đối nguồn vốn để lập đề xuất chủ trương đầu tư sau khi ngân sách 

tỉnh đã đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn bố trí thực hiện các chương trình, nghị 

quyết của HĐND tỉnh có lộ trình thực hiện từ năm 2021 - 2025, dự án theo thứ 

tự ưu tiên của Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên đối với các dự án đầu tư kết 

cấu hạ tầng mở rộng, liên kết vùng, phát triển đô thị đã có trong quy hoạch được 

duyệt; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình 

cấp có thẩm quyền quyết định. 
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4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ tư 

thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTXVN tại QN; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo QNam, Đài PT-TH QNam; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

 
 

 

 

 
 

 


