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Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị 

quyết của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh1; 

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 20/CT-

TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025 như sau: 
 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 

Luật Đầu tư công 2014 được Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn 

thi hành của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương đã tạo nền tảng cho việc lập, điều 

hành kế hoạch đầu tư công theo giai đoạn trung hạn của tỉnh. Sau khi UBND tỉnh 

xây dựng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 trình Chính phủ, HĐND tỉnh xem xét, 

từ đó chính thức hình thành vào năm 2017 với các quyết định giao vốn trung hạn 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của 

HĐND tỉnh; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch đầu tư 

công năm 2019, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 

và các quyết định giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm của UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 

2020, UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn để làm căn cứ giám sát, quản lý, điều hành vốn đầu tư công trong khuôn 

                                           
1; Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; 

Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; 

Quyết định số 63/2018/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án cơ cấu lại đầu tư 

công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; 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. 
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khổ kiểm soát nguồn lực tài chính ưu tiên cho đầu tư. UBND tỉnh đã ban hành 

nhiều văn bản2 chỉ đạo các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các 

giải pháp, nội dung chỉ đạo của trung ương và của tỉnh nhằm tăng cường kỷ cương 

trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế 

hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đạt yêu cầu; bố trí thanh toán số nợ đọng xây dựng 

cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014, hạn chế tối đa phát sinh nợ xây dựng cơ 

bản của từng năm; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên 

phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ 

chức các đợt đối thoại với nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự 

án trọng điểm của tỉnh, các dự án giao thông có diện tích đất và số hộ dân ảnh 

hưởng lớn; ưu tiên bố trí đủ vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng. Thường xuyên giao ban định kỳ hằng tháng kiểm tra tiến độ thực hiện các 

dự án để xác định rõ các nguyên nhân, vướng mắc trong thanh toán vốn, kịp thời 

chỉ đạo, tháo gỡ và có giải pháp xử lý phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt cấp 

giải quyết của tỉnh, UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương để có ý kiến chỉ đạo xử lý,...  

Công tác phân cấp, phân quyền theo cấp ngân sách được UBND tỉnh triển 

khai trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đầu tư công, các quy 

định của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước 

của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh 

cũng được tăng cường; kết luận của các đoàn Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán 

chuyên đề đối với các nguồn vốn đầu tư của tỉnh theo các năm được đôn đốc triển 

khai thực hiện và giải trình cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quyết tâm đẩy 

mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực bằng nhiều giải pháp đồng bộ, với sự 

chủ động vào cuộc và trách nhiệm của cả hệ thống từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần 

tăng hiệu quả quản lý và thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Đánh giá chung về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 

Vốn đầu tư công là nguồn lực rất quan trọng để thu hút các nguồn lực khác, 

tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, như: phát triển 

hạ tầng đồng bộ, cải thiện, tăng cường chất lượng dân sinh, đảm bảo cơ bản và 

nâng cao các nhu cầu xã hội thiết yếu như: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm 

nghèo và quốc phòng an ninh, cải thiện môi trường đầu tư...; góp phần đưa tổng 

sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân gần 

10,7%/năm; phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch và hoàn thành 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thì tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 

dự kiến khoảng 10%. 

Việc chuyển từ lập kế hoạch hằng năm sang kế hoạch trung hạn là phù hợp 

với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khả năng cân đối nguồn vốn, thu 

                                           
2 Công văn số 1274/UBND-KTTH ngày 13/3/2019, Công văn số 1602/UBND-KTTH ngày 27/3/2019, Công văn 

số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019, Công văn số 2400/UBND-KTTH ngày 04/5/2019, Công văn số 

2772/UBND-KTTH ngày 20/5/2019, Công văn số 2814/UBND-KTTH ngày 21/5/2019 và Công văn 5116/UBND-

KTTH ngày 29/8/2019. 
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hút vốn từ các thành phần kinh tế khác, đảm bảo cân đối các nguồn chi và an toàn 

nợ công. Nhìn chung, công tác lập và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và cơ bản 

thực hiện theo các mục tiêu ưu tiên (theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương); bước 

đầu tăng cường sự công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực, thúc đẩy cơ 

cấu lại việc đầu tư công. Khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải; đầu tư công 

gắn với khả năng ngân sách, kiềm chế tình trạng nợ công; các dự án trong kế 

hoạch trung hạn được lựa chọn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo định 

hướng phát triển chung; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ngân sách trong 

quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ luật ngân sách...  

Khắc phục tình trạng quyết định chủ trương, quyết định đầu tư không căn 

cứ khả năng cân đối vốn và tình trạng các dự án đầu tư vượt quá kế hoạch vốn 

được giao, gây áp lực lớn đến cân đối ngân sách nhà nước các cấp. Tập trung bố 

trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành, bố trí thu hồi vốn ứng trước, các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 

trong giai đoạn 2016 - 2020; ưu tiên thanh toán cho các dự án hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, 

dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của nhà nước, đảm 

bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất 

lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; 

kiểm soát việc tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn tạm ứng theo 

đúng thời gian, định mức quy định. Do đó, việc quản lý và triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh cơ bản 

đảm bảo tính toàn diện, thống nhất, phân bổ nguồn vốn đầu tư cân đối hài hòa 

giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Việc thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân 

để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ công cần thiết được ưu tiên và đã 

dần thu hút được sự quan tâm của các thành phần kinh tế; trong đó, tập trung 

nguồn ngân sách tỉnh triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện theo 

hình thức hỗ trợ sau đầu tư bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cấp 

nước, hạ tầng chợ. Đối với nguồn vốn ODA đã được ưu tiên trong việc cung cấp 

dịch vụ công thiết yếu như y tế, cấp thoát nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

kinh tế xã hội miền núi, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

và tăng trưởng xanh. Những dự án sử dụng vốn vay ODA góp phần từng bước 

hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh.  

Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020 được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Chính phủ3 

                                           
3 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 ngày 14/02/2015và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 

ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 
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với 10 dự án triển khai thực hiện theo hình thức đối tác công tư4. Trong năm 2019, 

đã tổ chức thực hiện rà soát lại các dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - 

Chuyển giao (BT), Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) đã và 

đang triển khai để điều chỉnh các nội dung đầu tư phù hợp hơn; khắc phục những 

tồn tại hạn chế trong thời gian qua như: Các dự án đã đăng ký nhưng không đầu 

tư, có đầu tư nhưng không đúng chủ trương, các dự án đầu tư sau đó chuyển đổi 

hoặc bán lại cho các chủ đầu tư khác. Các dự án đã hoàn thành hoặc đang triển 

khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư5 cơ bản đảm bảo hiệu quả đầu tư và 

mục tiêu đầu tư dự án.  

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu, tuân 

thủ những trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan khác. Trong giai 

đoạn 2016 - 2019, trên địa bàn tỉnh có tổng số 14.813 gói thầu với tổng giá gói 

thầu 21.192,5 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 20.289,7 tỷ đồng, tiết kiệm thông qua 

đấu thầu 902,8 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm bình quân đạt 4,3%). Việc triển khai thực 

hiện đấu thầu qua mạng đã được triển khai và tăng mạnh, tính đến hết năm 2019, 

tỷ lệ đấu thầu qua mạng thực hiện trên địa bàn tỉnh theo số lượng gói thầu đạt 

41%, theo giá trị gói thầu thực hiện đạt 17,7%, đảm bảo công khai, minh bạch, 

công bằng và hiệu quả. Kết quả triển khai công tác đấu thầu qua mạng của tỉnh 

hiện đang cao hơn bình quân chung cả nước, Quảng Nam đang xếp thứ 9/63 tỉnh 

thành về số lượng gói thầu, xếp thứ 26/63 về tỷ lệ giá trị gói thầu. So với Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/20196, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa 

bàn tỉnh năm 2019 đã vượt chỉ tiêu về tổng giá trị gói thầu và sắp hoàn thành chỉ 

tiêu về số lượng gói thầu7 mà Chính phủ đề ra. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

1. Tình hình huy động vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 là 140.095 

tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 và có tốc độ tăng bình quân 

9,7%/năm; Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) chiếm 31%, nguồn 

vốn ngoài nhà nước gần 49%, nguồn vốn FDI chiếm hơn 20%.  

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo nguồn vốn (tỷ đồng) 

                                           
4 10 dự án triển khai thực hiện theo hình thức đối tác công tư gồm: 02 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử 

dụng, 04 dự án đang triển khai thực hiện, 04 dự án không tiếp tục thực hiện hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu 

tư khác. 
5 Các dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai đầu tư gồm: 04 dự án loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

(BT), 01 dự án loại Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và 01 dự án loại Hợp đồng Xây dựng 

- Sở hữu - Kinh doanh với tổng mức đầu tư dự kiến 1.823 tỷ đồng 
6 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019 
7 Chỉ tiêu: Tăng cường đặt hàng dịch vụ công; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực 

chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, 

đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. 
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Nguồn vốn 
Giai đoạn 2011 - 2015 2016 - 2020 

Tổng Cơ cấu (%) Tổng Cơ cấu (%) 

Tổng số 76.704 100,0 140.095 100,0 

Ngân sách nhà nước 25.002 32,6 43.485 31,0 

Vốn ngoài nhà nước 41.053 53,5 68.313 48,8 

Vốn nước ngoài (FDI) 10.649 13,9 28.297 20,2 

Vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đầu tư trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 43.485 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần so với giai đoạn 

2011 - 2015; trong đó đầu tư công do Trung ương quản lý hơn 9.080 tỷ đồng 

(chiếm gần 21%); tỉnh quản lý hơn 34.400 tỷ đồng (chiếm gần 79%). So với giai 

đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn nước ngoài (FDI) có tốc độ tăng khá cao (tăng 2,7 

lần), tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn đầu tư NSNN (1,7 lần) cao hơn tốc độ tăng 

trưởng đầu tư vốn ngoài nhà nước (1,6 lần).  

Mặc dù tốc độ phát triển của nguồn vốn NSNN có cao hơn vốn ngoài nhà 

nước nhưng tỷ trọng nguồn vốn NSNN trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 32,6% 

giai đoạn 2011 - 2015 giảm xuống còn 31% trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng 

thời vốn FDI tăng cao cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc huy động các nguồn 

vốn ngoài nhà nước (vốn tư nhân, vốn nước ngoài) vào đầu tư, tiến tới xu hướng 

giảm dần ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn so với tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội. Có thể nói, việc tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong xây dựng hạ 

tầng vùng ven biển phía Đông của tỉnh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 

tăng cường thu hút các dự án FDI và vốn của khu vực ngoài nhà nước. 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020  

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực tế giai đoạn 2016 - 2020 hơn 34.302,6 

tỷ đồng (chưa kể nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn), tăng 5.880,9 tỷ đồng 

so với dự kiến ban đầu tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND 

tỉnh và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh (28.421,7 

tỷ đồng). Việc tăng kế hoạch vốn thực tế so với dự kiến ban đầu, đặc biệt tăng cao 

trong năm 2019 do nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách phát sinh 

mới trong giai đoạn và nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho một số nhiệm 

vụ. 
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Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn                        

giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng) 

Kế hoạch vốn đầu tư 

công giai đoạn 2016 - 

2020 

Tổng số 

Trong đó 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Theo Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 

19/7/2017 của HĐND 

tỉnh 

28.421,7 6.585,5 4.806,8 5.429,4 5.390,0 6.210,0 

Thực hiện thực tế 34.302,6 6.048,9 6.172,9 6.316,8 9.211,8 6.552,2 

Tổng vốn đầu tư công địa phương quản lý giai đoạn 2016 - 2020 là 34.302,6 

tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương hơn 21.960,3 tỷ 

đồng, ngân sách trung ương hơn 12.341,8 tỷ đồng (vốn trong nước 8.524,7 tỷ 

đồng, vốn nước ngoài 3.817,0 tỷ đồng). 

Tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư công 2016 - 2020 (Tỷ đồng) 

TT Nguồn vốn Tổng số 

Trong đó 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

 Tổng số 34.302,6 6.048,9 6.172,9 6.316,8 9.211,8 6.552,2 

I 

Vốn cân đối 

ngân sách địa 

phương 

21.960,8 3.492,1 3.801,3 4.447,2 6.217,0 4.003,2 

1 
Vốn theo tiêu chí, 

định mức 
4.443,5 718,8 790,7 869,9 982,9 1.081,2 

2 
Nguồn thu sử 

dụng đất 
4.442,4 500,0 700,0 821,0 921,4 1.500,0 

- 

Trong đó: Đưa 

vào cân đối đầu 
tư 

481,5 131,7 37,4 170,1 132,3 10,0 

3 
Nguồn thu xổ số 

kiến thiết 
401,1 66,1 70,0 81,3 93,7 90,0 

4 
Nguồn cải cách 

tiền lương 
4.194,1 742,1 630,0 2.022,0 800,0   

5 

Nguồn vượt thu, 

tăng thu, tiết kiệm 

chi 

6.923,3 1.407,9 1.557,1 595,5 3.095,7 267,1 
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TT Nguồn vốn Tổng số 

Trong đó 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

6 

Nguồn bội chi 

ngân sách địa 

phương 

774,5   0,1 15,0 166,0 593,4 

7 

Nguồn vốn khác 

giao cho các địa 

phương 

671,3     42,5 157,3 471,5 

8 

Nguồn NSTW hỗ 

trợ thông qua 

ngân sách tỉnh 

46,8 25,0 21,8       

9 
Nguồn sự nghiệp 

môi trường 
63,8 32,2 31,6       

II 
Vốn ngân sách 

trung ương 
12.341,8 2.556,8 2.371,6 1.869,6 2.994,8 2.549,0 

1 Vốn trong nước 8.524,7 1.949,2 2.012,3 1.379,8 1.546,7 1.636,9 

2 Vốn nước ngoài 3.816,9 607,6 359,3 489,8 1.448,1 912,1 

3. Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 

2016 - 2020 

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn đưa vào phân bổ chi tiết là 

29.910,183 tỷ đồng (do nguồn thu từ sử dụng đất đưa vào cân đối đầu tư 10%); 

trong đó, vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 17.568,4 tỷ đồng 

(chiếm 58,7%), vốn ngân sách trung ương là 12.341,7 tỷ đồng (chiếm 41,3%). 

Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công theo từng năm giai đoạn 

2016 - 2020 (Tỷ đồng) 

TT Nguồn vốn Tổng số 

Trong đó 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

 Tổng số 29.910,1 5.548,8 5.472,8 5.495,8 8.290,5 5.102,2 

I 
Ngân sách địa 

phương 
17.568,4 2.992,0 3.101,3 3.626,2 5.295,7 2.553,2 

1 Đối ứng ODA 1.031,9 106,1 125,0 72,2 372,0 356,6 

2 
Bội chi và trả 

nợ vay đến hạn 
985,3   70,1 89,7 221,7 603,8 

3 
Phân bổ cho 

các địa phương 
6.891,8 609,5 1.273,7 1.579,7 1.988,5 1.440,4 
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TT Nguồn vốn Tổng số 

Trong đó 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

4 

Phân bổ cho 

khối ngành và 

hỗ trợ địa 

phương 

8.659,4 2.276,4 1.632,5 1.884,6 2.713,5 152,4 

II 
Ngân sách 

trung ương 
12.341,7 2.556,8 2.371,5 1.869,6 2.994,8 2.549,0 

1 Vốn trong nước 8.524,7 1.949,2 2.012,1 1.379,8 1.546,7 1.636,8 

2 
Vốn nước 

ngoài 
3.817,0 607,6 359,4 489,8 1.448,1 912,2 

 

Tổng số dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 

2016 chuyển sang) hơn 630 dự án8. Trong đó, các dự án đầu tư trước năm 2016 

chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020 là 230 dự án với tổng mức đầu tư 21.093 tỷ 

đồng; các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 hơn 400 dự án với tổng mức 

đầu tư khoảng 14.790 tỷ đồng, đã phê duyệt dự án đầu tư 354 dự án với tổng mức 

đầu tư hơn 10.179,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2019, tổ chức thẩm định điều chỉnh, 

bổ sung 124 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung 648,2 tỷ đồng.  

4. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các chương trình, Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 21 chương 

trình, Nghị quyết với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện hơn 4.150,2 tỷ đồng, chiếm 

12,1% tổng ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn. Đây là những chính sách, 

cơ sở pháp lý quan trọng, thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Đã kịp thời giải quyết các 

vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân 

                                           
8 Danh mục dự án báo cáo chưa tính các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
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dân, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với việc ban hành 

các chính sách, HĐND tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chính sách, qua đó đánh giá tình hình thực hiện ở cơ sở, đồng thời nếu chính 

sách triển khai thực tế còn bất cập đã điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực 

tiễn của địa phương và những thay đổi của trung ương như: Nghị quyết số 

45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 thay thế Nghị quyết số 179/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 bổ sung Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về 

phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bổ sung Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và về hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích 

cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020… 

Trong tổng số 21 Nghị quyết thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 đã có 05 Nghị 

quyết được thực hiện hoàn thành với tổng mức kinh phí lũy kế bố trí 1.352,2 tỷ 

đồng. Các Nghị quyết này đã có tác động rõ rệt, góp phần tạo chuyển biến mạnh 

mẽ trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông tại các địa phương, 

gồm: Thông báo số 582-TB/TU ngày 25/5/2015 của Tỉnh ủy, Công văn số 

277/HĐND-TTHĐ ngày 15/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư các 

dự án trọng điểm tại trung tâm hành chính huyện Nam Giang: 100 tỷ đồng; Nghị 

quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 13/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù thành phố Tam Kỳ, Hội 

An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành: 295 tỷ đồng; Nghị quyết về phát triển kết 

cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu 120 tỷ đồng; Nghị quyết số 

159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về phát triển giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020: 255 tỷ đồng; Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐD 

ngày 11/12/2014 về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020: 702,2 tỷ đồng. Đối với các Nghị quyết đang triển 

khai thực hiện, ngoài kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước đã huy động được 

nguồn lực từ các khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, nhất là các Nghị quyết 

hỗ trợ sau đầu tư. 

* Kết quả thực hiện một số Nghị quyết giai đoạn 2016 - 2020 theo từng 

nhóm cụ thể như sau: 

(1) Nhóm Nghị quyết thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng an ninh 

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội và quốc phòng an ninh đã phân bổ 283,530 

tỷ đồng triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh. Theo đó, Nghị quyết 

số 48/2015/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phát triển kinh tế xã hội các xã biên 

giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đã bố trí 56 tỷ đồng; Nghị quyết số 

47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã bố trí 148,914 tỷ đồng 

đầu tư xây dựng mới 48 trạm y tế và nâng cấp cải tạo 17 trạm y tế cùng hệ thống 

trang thiết bị; Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết 
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số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ trùng tu di tích 

cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh đã bố trí 78,616 tỷ đồng thực hiện 

trùng tu, tôn tạo 14 di tích cấp Quốc gia9, hoàn thành trùng tu 134 di tích cấp tỉnh 

(61 di tích lịch sử và dựng 73 bia di tích). 

Các Nghị quyết thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng an ninh đã góp 

phần làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn 

tỉnh, 100% di tích cấp Quốc gia, di tích cấp tỉnh thuộc danh mục Nghị quyết được 

hỗ trợ trùng tu; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại tuyến y tế cơ sở cho nhân dân; giúp 

ổn định đời sống nhân dân các xã biên giới, không còn hộ dân ở nhà tạm, cơ bản 

bố trí ổn định dân cư các xã trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 02 

huyện Nam Giang và Tây Giang. 

(2) Nhóm Nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới 

Kế hoạch vốn bố trí thực hiện 05 Nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và nông thôn mới 943 tỷ đồng. Trong đó, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về phát triển kinh 

tế xã hội miền núi tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 là 415 

tỷ đồng; Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND về cơ chế đầu tư kiên cố hoá kênh 

mương, thuỷ lợi hoá đất màu và thuỷ lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020 408 tỷ đồng; cân đối đủ 120 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết về phát triển kết 

cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu. Nguồn ngân sách trên đã nâng 

tổng số hộ trong diện sắp xếp di dời chỗ ở là 5.549 hộ và 32 hộ di dời chỉnh trang 

tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ mới đến; đầu tư kiên cố hoá 300km kênh mương 

loại III, 143 công trình thuỷ lợi nhỏ, 53 công trình thuỷ lợi đất màu, đã làm tăng 

thêm diện tích đảm bảo chủ động tưới cho hơn 400ha và tăng diện tích tưới cho 

khoảng 100ha đất màu; thực hiện thí điểm đầu tư 09 dự án đường đến vùng nguyên 

liệu thuộc địa bàn 09 huyện miền núi và hỗ trợ thực hiện đề án du lịch sinh thái 

huyện Tiên Phước. 

Đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ngân 

sách tỉnh ưu tiên bố trí 1.023,664 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-

HĐND ngày 12/12/2013, Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về 

quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

212/HĐND-VP ngày 27/8/2018 về hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn huyện Nông thôn mới; 

Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 về hỗ trợ thôn đặc biệt khó khăn. 

Việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nông thôn mới đã góp phần đẩy 

nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nâng cao đời sống 

người dân. 

(3) Nhóm Nghị quyết thuộc lĩnh vực giao thông 

Giai đoạn 2016 - 2019 ngân sách tỉnh đã cân đối 909,2 tỷ đồng thực hiện 

02 Nghị quyết thuộc lĩnh vực giao thông, gồm: 255 tỷ đồng đầu tư 795,4km đường 

                                           
9Trong đó, 02 di tích đã trùng tu hoàn thành, 05 di tích đang trùng tu và 07 di tích đang làm thủ tục đầu tư 



 11 

giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 

về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 202010; 702,2 

tỷ đồng đầu tư 377,8km mặt đường ĐH theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐD 

ngày 11/12/2014 về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Việc quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí lớn 

để hoàn thành 02 Nghị quyết trên đã tập trung hoàn thiện mạng lưới các tuyến 

giao thông nông thôn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa 

phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho 

người dân. 

(4) Nhóm Nghị quyết hỗ trợ phát triển vùng Đông và một số địa phương. 

Tổng mức vốn hỗ trợ tư ngân sách tỉnh đối với phát triển vùng Đông và 

một số địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 765 tỷ đồng. Trong đó: Thông báo số 

582-TB/TU ngày 25/5/2015 của Tỉnh ủy, Công văn số 277/HĐND-TTHĐ ngày 

15/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư các dự án trọng điểm tại trung 

tâm hành chính huyện Nam Giang 100 tỷ đồng; Nghị quyết số 36/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của 

HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện 

Núi Thành 295 tỷ đồng; Công văn số 198/HĐND-VP ngày 30/7/2018 của Thường 

trực HĐND tỉnh về nguồn vốn sắp xếp dân cư vùng Đông tinh Quảng Nam 370 

tỷ.  

Việc đầu tư các dự án trọng điểm tại trung tâm hành chính huyện Nam 

Giang đã hỗ trợ huyện xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm hành chính đáp ứng tiêu 

chuẩn của Trung tâm hành chính cấp huyện, di dời các cơ quan theo chủ trương 

thống nhất của Tỉnh ủy; đồng thời, đầu tư các hạ tầng thiết yếu để kịp thời phục 

vụ Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi năm 2018. 

Đối với cơ chế đặc thù thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện 

Núi Thành, đã bổ sung ngân sách tỉnh cho mỗi địa phương thực hiện các nhiệm 

vụ như: Lập quy hoạch các dự án; chi sự nghiệp môi trường; hỗ trợ đầu tư xây 

dựng công trình trọng điểm và bổ sung có mục tiêu kiến thiết thị chính cho các 

địa phương. Ngoài ra, Thông báo số 582-TB/TU ngày 25/5/2015 của Tỉnh ủy, 

Công văn số 277/HĐND-TTHĐ ngày 15/11/2016 của Thường trực HĐND cũng 

đã có cơ chế đặc thù về thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện. 

Công văn số 198/HĐND-VP ngày 30/72018 của Thường trực HĐND tỉnh 

đã bố trí nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư, tái 

định cư nhằm tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án đầu tư vào vùng Đông của tỉnh, 

góp phần đẩy mạnh thực hiện 06 nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam theo 

Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy11 và Thông báo kết luận số 

                                           
10 Đến năm 2020, Nghị quyết đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, tổng vốn bố trí đạt 98% dự kiến, 100% di tích 

cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh thuộc danh mục Nghị quyết được hỗ trợ trùng tu. 
11 Kết luận số 25-KL/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án 

trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. 
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160-TB/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy12. 

(5) Nhóm Nghị quyết hỗ trợ thực hiện sau đầu tư 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, việc thực hiện chính sách hỗ trợ sau đầu tư 

thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh đã bước đầu thu hút các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng chợ và cấp nước sạch 

với tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 76,5 tỷ đồng. Trong đó, Nghị quyết 

số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư 

hạ tầng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 

là 32,250 tỷ đồng; Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị 

quyết số 45/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 28 tỷ đồng; Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015, Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về cơ chế 

khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 

2016 - 2020 là 16,24 tỷ đồng.  

Đến hết năm 2019, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho 32 dự án với tổng mức đầu 

tư 319,629 tỷ đồng (trong đó vốn doanh nghiệp 231,014 tỷ đồng), gồm 21 dự án 

hạ tầng chợ, 04 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 07 dự án cấp nước sạch tập trung với 

tổng kinh phí hỗ trợ 34,809 tỷ đồng (đạt 45,5% so với kế hoạch vốn phân bổ). 

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết hỗ trợ sau đầu tư đã làm tăng cơ hội tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn gặp một số khó khăn như: Công tác 

hoàn thiện một số thủ tục trước khi tiến hành hỗ trợ chiếm thời gian lớn; một số 

dự án hạ tầng chợ đề nghị hỗ trợ từ đầu năm, nhưng các huyện không đảm bảo 

nguồn vốn ngân sách địa phương để đối ứng phần vốn còn lại; các ngành, địa 

phương còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, sự phối hợp chưa chặt 

chẽ; các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa có đủ thông tin để tiếp cận các nguồn vốn 

hỗ trợ này,... 

5. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh và ngân sách 

Trung ương đầu tư theo các chương trình hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 2016 - 

2020 theo từng ngành, lĩnh vực. 

Tổng vốn đầu tư công phân bổ theo từng ngành, lĩnh vực 12.419,826 tỷ 

đồng; trong đó, ngân sách địa phương 8.659,206 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 

đầu tư theo các chương trình mục tiêu 3.760,62 tỷ đồng13. Đối với các hoạt động 

được tập trung phân bổ vốn đầu tư công, các hoạt động kinh tế chiếm khoảng 

75,7% (9.558,96 tỷ đồng), hoạt động an sinh xã hội, quốc phòng an ninh chiếm 

24,3% (3.070,56 tỷ đồng).  

Kết quả tình hình phân bổ và thực hiện vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và 

NSTW đầu tư theo các Chương trình hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đối 

với một số ngành, lĩnh vực chủ yếu, cụ thể như sau: 

                                           
12Thông báo kết luận số 160-TB/TU ngày 10-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp đánh giá tình hình 

thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy. 

13 Không bao gồm 450,378 tỷ đồng ngân sách trung ương phân bổ cho Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 
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(1) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật 

tự xã hội 486,283 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh 132,902 tỷ đồng, vốn ngân 

sách Trung ương là 353,381 tỷ đồng14. Các dự án đã triển khai giai đoạn 2016 - 

2020 đạt hiệu quả cao như: Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ an ninh quốc phòng đảo 

Cù Lao Chàm; đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga 

Ri và xã AXan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2); Trạm kiểm soát Biên phòng Tây 

Giang; Nhà làm việc, nhà ở Đại đội bảo vệ biên giới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê 

Koong (Lào);… 

Các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã kịp thời đáp ứng cơ 

bản yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác tuần tra biên giới đất liền, vùng biển, đảo của tỉnh; công tác kiểm tra 

kiểm soát mọi hoạt động qua lại cửa khẩu, ra vào biên giới, ứng phó sự cố thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên 

hai tuyến biên giới đất liền và vùng biển của tỉnh; đồng thời giải quyết các mục 

tiêu quốc phòng, an ninh trật tự và cải thiện chất lượng dân sinh, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo. Ngoài ra, các dự án đầu tư hỗ 

trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Sê Koong (Lào) giúp thắt chặt mối 

quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng an ninh, vũ trang hai tỉnh và 

củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa 

tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Koong ngày càng thiết thực, hiệu quả. 

(2) Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

Tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí lĩnh vực giáo dục, đào tạo 585,965 tỷ 

đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh 567,518 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 

18,447 tỷ đồng15. Nguồn lực đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 chủ yếu tập trung cho 

công tác đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, trong đó 

chú trọng đầu tư các trường chuyên, trường chất lượng cao. Triển khai đầu tư xây 

dựng, hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng nhiều trường trọng điểm, tác động tích cực 

đến đời sống xã hội, sự ủng hộ của nhân dân, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho 

học sinh nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, như: Trường THPT Chất lượng cao 

Quảng Nam, Trường chuyên Lê Thánh Tông, Trường THPT Duy Tân, Trường 

THPT Trần Quý Cáp, Trường THPT Võ Chí Công, Trường THPT Quang Trung...  

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng cơ sở vật chất, phát triển 

đội ngũ nên chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp 

THPT của tỉnh trong vài năm gần đây có kết quả tương đối ổn định; đội tuyển học 

sinh giỏi của tỉnh tham gia và đạt kết quả cao tại các cuộc thi cấp Quốc gia. Ngoài 

ra, việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học đã nâng cao tỷ lệ trường 

                                           
14 Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: 221,56 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu mục 

tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo: 126 tỷ đồng; Dự án Cầu 

tàu và nhà làm việc Biên đội tàu của Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Chương trình mục tiêu phát 

triển vùng 5,821 tỷ đồng. 
15 Dự án Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin trường Đại học Quảng Nam thuộc Chương trình mục tiêu 

phát triển vùng. 
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học đạt chuẩn Quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục, cụ thể: Đến cuối 

năm 2019, toàn tỉnh có 505 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ trên 61,7%16; tiếp 

tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

Quốc gia. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị trường học cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học.  

(3) Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã bố trí lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 

723,054 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh là 605,193 tỷ đồng, vốn chương trình 

mục tiêu 117,861 tỷ đồng17. 

Giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng y tế, mở rộng quy 

mô giường bệnh, phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu; trong đó, 

đầu tư nâng cấp và xây dựng các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa 

Quảng Nam, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh 

viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện: Quế Sơn, Phước Sơn. Nhìn chung, các bệnh 

viện đa khoa tuyến tỉnh được quan tâm đầu tư tương đối cơ bản về cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị, trước mắt, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh đang bị 

quá tải tại các bệnh viện hiện nay. Các trung tâm chuyên ngành của tỉnh được 

quan tâm đầu tư cả về hạ tầng và trang thiết bị, từng bước đáp ứng được nhu cầu 

chuyên môn chuyên ngành. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp. Các 

phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã được quan tâm đầu tư xây dựng. Ngoài 

ra, đẩy mạnh phát triển phòng khám đa khoa khu vực tại các khu công nghiệp, 

cụm liên xã miền núi cao; lồng ghép tổ chức hoạt động của trạm y tế xã với phòng 

khám đa khoa khu vực, như: Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Chánh, huyện 

Phước Sơn; Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang; Phòng khám A 

Xan, huyện Tây Giang.  

Hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được tập trung đầu tư hệ thống 

xử lý chất thải bệnh viện, đạt trên 90% kế hoạch. Các trung tâm y tế huyện có 

phòng khám và các trung tâm tuyến tỉnh quy định phải có đầu tư hệ thống xử lý 

chất thải cũng đã có chủ trương đầu tư nhằm đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà 

nước về bảo vệ môi trường. 

(4) Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch - Phát thanh truyền hình 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du 

lịch - Phát thanh truyền hình 604,996 tỷ đồng (riêng lĩnh vực du lịch là 236,168 

tỷ đồng); trong đó, ngân sách tỉnh 332,340 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 

269,256 tỷ đồng18,  

Giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; hoàn thành xây dựng hệ 

                                           
16 Trong đó, THPT 17 trường, THCS 125 trường, tiểu học 212 trường, mầm non 151 trường 
17 Chương trình mục tiêu phát triển y tế - dân số: 21,053 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống 

y tế địa phương 92,508 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc thuộc Chương trình mục 

tiêu phát triển vùng 4,3 tỷ. 
18 Chương trình mục tiêu phát triển du lịch: 187,956 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 79 tỷ đồng; 

Dự án Sân vận động trung tâm huyện Nông Sơn thuộc Chương trình mục tiêu phát triển vùng 2,3 tỷ. 
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thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện tại 18/18 huyện, thị xã, thành phố. 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chuyển biến theo hướng 

tập trung vào thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du 

lịch, hạ tầng văn hóa cấp tỉnh; đầu tư các trang thiết bị truyền hình theo xu hướng 

số hóa mặt đất. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành thể dục thể thao từng bước được 

đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi đào tạo vận động viên thể thao đạt thành tích cao 

tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh.  

Các dự án trọng điểm được triển khai thực hiện, hoàn thành đã góp phần 

nâng cao chất lượng hạ tầng, hình ảnh, thiết chế văn hóa, du lịch, chất lượng thông 

tin, phát thanh truyền hình như: Không gian trưng bày Tượng đài bà mẹ Việt Nam 

anh hùng, Nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; Cải tạo sân 

vườn trung tâm văn hóa tỉnh theo hướng Công viên văn hóa; Xây dựng chính 

quyền điện tử tỉnh Quảng Nam; Xe truyền hình lưu động chuẩn HD... Ngoài ra, 

một số tuyến đường nối các khu, điểm du lịch cũng đã được đầu tư nâng cấp, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các công ty lữ hành đưa khách đến các điểm du lịch chính 

(dự án nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An tuyến 

ĐT608; đoạn tuyến Km4 - Km8+214).  

(6) Lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp, thủy lợi - thủy sản và định canh, 

định cư 

Tổng vốn đầu tư công trung hạn bố trí triển khai thực hiện các dự án thuộc 

lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi - thủy sản 1.640,390 tỷ đồng, trong đó ngân 

sách tỉnh 581,205 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.059,185 tỷ đồng19. Giai 

đoạn 2016 - 2020 tập trung nguồn lực đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như 

các dự án thuỷ lợi, đê, kè phòng chống thiên tai; hạ tầng nghề cá, phục vụ nuôi 

trồng thuỷ sản; các tuyến đường lâm sinh, vườn ươm cây giống và các dự án 

phòng chống thiên tai ổn định đời sống sản xuất của người dân, cụ thể như sau:    

- Đầu tư xây dựng mới 02 hồ chứa nước (hồ Hố Do, hồ Lộc Đại) làm tăng 

680ha diện tích chủ động tưới trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã sửa chữa, nâng cấp 

2 hồ chứa nước (hồ Nước Rôn, hồ Phước Hà). Đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt cho 

1.850ha đất canh tác nhờ các dự án như: Đê Bình Hải 95ha, Đập tạm sông Vĩnh 

Điện 1350ha. Các hồ chứa nước đầu tư từ nguồn vốn NSNN cùng với các hồ chứa 

được đầu tư từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đã cơ bản đảm bảo an toàn 

hồ chứa trong mùa mưa lũ. 

- Nâng cấp, sửa chữa 04 tuyến kè biển với tổng chiều dài 2.849,2m, gồm: 

Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại (đoạn từ KS Victoria về hướng Tây 

Bắc) 1.020m; Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sụt lún, hư hỏng 

(đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusionnalya), thành phố Hội An 

714,2m; Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành 520m; Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn 

                                           
19 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 63,9 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững 85,8 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống 

giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 162,826 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu dự án cấp bách chống hạn 

hán, xâm nhập mặn: 112,207 tỷ đồng, Chương trình  
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Thuận An xã Tam Hải 595m. Đầu tư xây dựng 03 tuyến kè sông với chiều dài 

2.430m, gồm Kè chống xói lở bờ sông Thu Bồn khu vực Tân Bình 765m; Tuyến 

kè bờ hữu sông Thu Bồn từ kè Cồn Bắp đến cầu Cẩm Nam 495m; Kè chống sạt 

lở bờ sông Bà Rén phía đông Cầu Chìm 1170m. 

- Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá 

Hồng Triều. Qua đó, Nâng cao độ mặt kè xung quanh khu neo đậu với tổng chiều 

dài 1.587,5m; nâng cao trụ neo tàu dưới nước và 59 bích neo tàu. Đầu tư xây dựng 

dự án Cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung xã Tam Tiến, huyện Núi Thành 

với diện tích khoảng 06ha và dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tam Quang thành 

Cảng cá loại I. 

Đối với lĩnh vực định canh định cư: Tổng nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực 

định canh định cư 175,088 tỷ đồng; trong đó: 

- Nguồn vốn NSTW theo Chương trình đầu tư khu tái định cư để di dời dân 

các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn đã xây dựng được 9 khu tái định cư tại các 

huyện: Đông Giang, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Nam Trà My, Bắc Trà My và 

Tây Giang với tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng, góp phần giải quyết chỗ ở cho trên 

200 hộ dân vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn. 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí triển khai thực hiện các dự án thuộc 

lĩnh vực định canh - định cư 120,088 tỷ đồng, trong đó: đã bố trí vốn 12,093 tỷ 

đồng cho 12 dự án đã quyết toàn hoàn thành, dự án thanh toán khối lượng; bố trí 

vốn 107,995 tỷ đồng cho 11 dự án khởi công mới. Đã đầu tư xây dựng được 07 

khu tái định cư để di dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn các 

huyện Đông Giang, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Nam Trà My, Bắc Trà My với 

tổng diện tích 11ha cho 300 hộ tái định cư, qua đó sắp xếp lại dân cư, góp phần 

ổn định đời sống cho nhân dân các vùng bị ngập lụt, sạt lở đất, thiên tai, đặc biệt 

khó khăn 

(7) Lĩnh vực giao thông đường bộ 

Tổng kế hoạch vốn bố trí 5.757,280 tỷ đồng đầu tư các dự án thuộc lĩnh 

vực giao thông đường bộ; trong đó, vốn ngân sách tỉnh 4.762,047 tỷ đồng, vốn 

Chương trình hỗ trợ có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng 995,233 tỷ 

đồng. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2016 - 2020 đã được 

thực hiện tương đối đồng bộ; các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có những 

đột phá làm động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc bố trí vốn đầu tư 

thanh toán cho các dự án đã phê duyệt quyết toán và đẩy nhanh tiến độ các dự án 

chuyển tiếp; phần còn lại bố trí cho các dự án mới quan trọng có tính chất phát 

triển vùng, liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương20 và 

đặc biệt tập trung cho các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII21. 

                                           
20 Một số dự án trọng điểm: Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT617 đi Quốc lộ 40B); Nâng cấp và mở rộng tuyến 

đường ĐT607; Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ); Cầu 

Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Đông Trường Sơn; Cầu Tam Tiến và đường dẫn;… 
21 Các dự án: Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ); Hoàn thiện 

tuyến đường ven biển 129 (đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai). 
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Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng mục tiêu đầu tư đề ra, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy lan toả phát triển từ 

thành thị đến nông thôn, kết nối giữa đồng bằng và miền núi, cũng như giữa các 

tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung. Nhiều tuyến giao thông quan trọng đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cầu Cửa Đại và đường ven biển, cầu Giao Thủy; 

đầu tư nâng cấp và xây dựng hoàn thành các tuyến ĐT605, ĐT608; các tuyến 

trung ương đầu tư trên địa bàn như: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mở 

rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A. Tiếp tục triển khai đầu tư dự án đường ĐT607, Cảng 

cá Tam Quang, các tuyến nối từ Đường ven biển nối với Quốc lộ 1A và đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hạ tầng giao thông các đô thị phát triển mạnh, 

mở rộng không gian thành các khu đô thị khang trang, ngoài thành phố Hội An 

và Tam Kỳ, các đô thị trung tâm, huyện, thị xã có bước phát triển mạnh về kết 

cấu hạ tầng giao thông như Vĩnh Điện (Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà 

Lam (Thăng Bình), Đông Phú (Quế Sơn)... Hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 

đạt 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được kiên cố hóa, đường xã (ĐX) đi 

lại thuận lợi quanh năm; trên 136 xã có tiêu chí số 2 (giao thông) đạt chuẩn nông 

thôn mới.  

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số mục tiêu chưa đảm bảo 

nguồn lực để thực hiện: Quốc lộ 14G, 14E (Km15+800 đến Km89+430), QL14D, 

QL40B (Km14 - Km101) chưa được mở rộng, nâng cấp đạt quy mô theo quy 

hoạch. Hạ tầng Cảng hàng không Chu Lai được đầu tư nhưng chậm so với tiến độ 

của quy hoạch, một số thời điểm Nhà ga hành khách bị quá tải, không bảo đảm 

khả năng khai thác, đường cất hạ cánh xuống cấp chưa được nâng cấp; việc quy 

hoạch, xây dựng Cảng biển Kỳ Hà còn nhiều vướng mắc; các dự án nạo vét đường 

thủy nội địa triển khai chậm hoặc dừng triển khai do thiếu nguồn vốn. Đối với hệ 

thống đường tỉnh, một số dự án đã triển khai nhưng tiến độ chậm hoàn thành, một 

số tuyến đã xây dựng nhưng quy mô chưa đạt theo quy hoạch hoặc triển khai 

chậm. 

(8) Lĩnh vực công nghiệp 

Tổng vốn đầu tư công bố trí triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực 

công, thương nghiệp 1.172,724 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 297,840 tỷ 

đồng, vốn ngân sách trung ương 874,884 tỷ đồng22. 

 

Hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiêp (CCN) 

tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay có 7/9 KCN đã đi vào hoạt động, diện tích 

đất sử dụng khoảng gần 1.100ha tỷ lệ lấp đầy các KCN khoảng trên 52%; có 49 

CCN triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích đất công 

nghiệp khoảng 929,09ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo dự án được 

phê duyệt khoảng 1.775 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ NSTW và tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020 đã hỗ trợ cho 25 CCN là 230,443 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình chung 

                                           
22 Chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và cụm công nghiệp 

765,030 tỷ đồng Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 107,034 tỷ đồng; dự án Điện Lò 

Thung, xã Tiên Cảnh và Tiên Lộc thuộc Chương trình mục tiêu phát triển vùng 2,82 tỷ đồng. 
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hiện nay đối với các địa phương là thiếu ngân sách cho đầu tư phát triển công 

nghiệp, nguồn vốn NSNN hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN trong những năm qua thấp 

trong khi nhu cầu đầu tư cho CCN là lớn và đòi hỏi kịp thời để đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư. 

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2013 - 2020 được đầu tư hoàn thành góp phần rất lớn trong phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại các huyện miền núi, tăng số hộ sử dụng 

điện, tăng chất lượng điện năng. Đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

thiết yếu Tiểu khu 1, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang đã từng bước hoàn thiện 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bố trí khu dân cư và các cụm dịch vụ sẽ 

tăng việc thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư và tiếp tục triển khai hoàn thiện khu kinh 

tế, tăng cường khả năng kết nối liên vùng để phấn đấu đưa Cửa khẩu Nam Giang 

trở thành cửa khẩu Quốc tế trong thời gian sớm nhất. 

Các dự án đầu tư tại khu kinh tế mở Chu Lai đã góp phần quan trọng vào 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sân bay Chu Lai đã được quy hoạch theo tiêu 

chuẩn 4F, là một trong những sân bay lớn nhất của cả nước; luồng cảng Kỳ Hà đã 

được nạo vét đảm bảo tiếp nhận tàu tải trọng 20.000DWT; tuyến đường bộ 129 

ven biển được hình thành nối thông suốt từ Đà Nẵng - Chu Lai. Dựa vào đường 

ven biển bắt đầu từ cầu Cửa Đại (đô thị cổ Hội An), đến điểm cuối là Khu kinh tế 

mở Chu Lai (huyện Núi Thành), các yếu tố phát triển nội tại và cơ hội từ bên 

ngoài, đặc biệt là xuất hiện các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án động lực 

đã thúc đẩy hình thành 06 nhóm dự án trọng điểm vùng Đông của tỉnh thuộc 04 

huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Trong đó, đan 

xen giữa nhiều loại hình thái phát triển đa dạng như: công nghiệp ô tô và công 

nghiệp hỗ trợ để phục vụ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; ngành công nghiệp sử dụng 

năng lượng khí và các sản phẩm sau khí, ngành công nghiệp có kỹ thuật cao; 

ngành nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ hàng không, vận tải biển, trung tâm 

logistic, dịch vụ du lịch đặc thù nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất 

lượng và khả năng cạnh tranh cao. 

6. Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG)  

a) Chương trình MTQG nông thôn mới 

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Tính đến ngày 

31/12/2019, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của 204 xã là 

15,26 tiêu chí/xã (tăng 3,76 tiêu chí/xã so với năm 2015); không còn xã dưới 5 tiêu 

chí; còn 05 xã dưới 8 tiêu chí; huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 

các tiêu chí. Đến nay đã có 93/204 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 

đạt 45,59%, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 119 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 

tỷ lệ 58,33%23. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2019 đạt 

                                           
23 Mục tiêu theo Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về Ban 

hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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36,6 triệu đồng/người/năm (tăng 26,32 triệu đồng/người so với năm 2010), tỷ lệ hộ 

nghèo giảm còn 6,06%. 

Tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2019 là 2.444,364 tỷ đồng; trong đó Ngân sách 

Trung ương 1.420,7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.023,664 tỷ đồng. Qua kết quả huy 

động các nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới trong các 

năm qua cho thấy bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương thì HĐND và UBND tỉnh, 

các ngành và các địa phương trong tỉnh đã rất chú trọng tập trung nguồn lực thực 

hiện Chương trình. Với nguồn vốn huy động như trên, từ khi triển khai Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay đã có hơn 2.500 dự án được đầu tư 

trực tiếp cho Chương trình, trong đó: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và 

giao thông nội đồng trên 830km với tổng kinh phí là 519 tỷ đồng; 800 km kênh 

mương được kiên cố phục vụ tưới hơn 2.000ha với tổng kinh phí hơn 420 tỷ đồng; 

hơn 287km đường dây trung áp, hơn 241 km đường dây hạ áp; 500 trạm biến áp 

và hơn 53.00 công tơ với tổng kinh phí trên 713 tỷ đồng; 760 dự án đầu tư về cơ 

sở vật chất văn hóa được đầu tư mới và sửa chữa hơn với tổng kinh phí là 565,717 

tỷ đồng; 62 chợ được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp trên địa bàn các xã, với 

tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng,... Các kết quả trên đã từng bước thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống cho người dân, góp phần thay đổi 

diện mạo nông thôn của tỉnh. 

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 ngân sách trung ương bố trí cho 

tỉnh thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 1.311,781 tỷ đồng. 

Chương trình được các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả. Các huyện nghèo, xã nghèo và thôn đặc 

biệt khó khăn được ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hệ thống 

giao thông, cơ sở trường lớp học, dự án y tế... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 

các địa phương, cụ thể như sau: 

- Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) được cân đối 399,259 tỷ đồng, (trong 

đó kế hoạch vốn năm 2020 là 72,073 tỷ đồng). Việc tổ chức, triển khai thực hiện 

tại địa phương đảm bảo quy trình theo quy định như lấy ý kiến người dân trong 

quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; sự tham gia, theo dõi, giám sát 

của người dân và nhất là huy động nguồn lực tại địa phương và người dân, từ đó 

đã tác động tích cực đến hiệu quả và chất lượng công trình; tiêu chí về hạ tầng cơ 

sở ngày càng tăng lên, đến nay 100% số xã có điện lưới Quốc gia; 100% xã có 

đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn 

và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 21/40 thôn đặc biệt khó 

khăn được đưa ra khỏi Chương trình (đạt 52,5%); 86,4% hộ gia đình được sử dụng 

nước sinh hoạt vệ sinh  

- Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo và hỗ trợ đầu 

tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

được cân đối là 912,522 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 482 dự án thuộc lĩnh vực 
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giao thông, thủy lợi, kênh mương, cơ sở trường, lớp học, dự án y tế, văn hóa, sắp 

xếp dân cư.... Đến nay, đã bố trí cho 159 dự án hoàn thành (kinh phí bố trí 105,641 

tỷ đồng), 47 dự án chuyển tiếp (kinh phí bố trí 69,442 tỷ đồng) và 279 dự án khởi 

công mới giai đoạn 2016 - 2019 (kinh phí bố trí 463,989 tỷ đồng).  

7. Tình hình thực hiện nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ  

Tổng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 1.604,223 tỷ đồng24 

phân bổ cho 58 dự án, gồm: 11 dự án lĩnh vực giao thông 1.177,267 tỷ đồng25; 03 

dự án thủy lợi 148,339 tỷ đồng; 19 dự án y tế 77,987 tỷ đồng; 25 dự án giáo dục 

200,634 tỷ đồng. 

Có thể nói, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu 

quả thiết thực trong việc tiếp tục đầu tư cho các dự án khó khăn về nguồn vốn đầu 

tư đối với các lĩnh vực bức xúc của tỉnh, như: Thay thế các phòng học tạm, các 

phòng học xuống cấp trầm trọng của trường mầm non và mẫu giáo tại các địa 

phương, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cấp 

và đầu tư hệ thống y tế các cấp với 04 dự án bệnh viện tuyến tỉnh và 15 dự án 

bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện. Một số dự án giao thông lớn được đầu tư 

từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như: Đường Nam Quảng Nam (1.387 tỷ đồng), 

Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu 

Lai (900 tỷ đồng), Đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành (346,750 tỷ 

đồng),... đã góp phần nâng cấp các tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh.  

8. Các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho các dự án có sử dụng vốn nước ngoài 

5.233,799 tỷ đồng cho 31 dự án sử dụng vốn nước ngoài. Trong đó, vốn trong 

nước 724,309 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng các dự án ODA 

114,02 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 610,289 tỷ đồng); vốn nước ngoài 4.509,49 

tỷ đồng (vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 3.734,99 tỷ đồng, vốn 

tỉnh vay lại 774,5 tỷ đồng). 

Các dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài gồm các lĩnh vực: 06 dự án 

giao thông; 05 dự án cấp, thoát nước và xử lý rác, nước thải; 08 dự án nông, lâm 

nghiệp và thủy lợi, thủy sản; 05 dự án y tế, giáo dục và vệ sinh an toàn thực phẩm; 

01 dự án công nghiệp và 06 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh. Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn như: Phát triển 

môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An 

1.858,5 tỷ đồng, Phát triển thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, 

Tiểu dự án thành phố Tam Kỳ 1.108,7 tỷ đồng, Cải thiện môi trường đô thị Chu 

Lai - Núi Thành 955,372 tỷ đồng, Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập 

mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 850 tỷ đồng,... 

Trong năm 2020, dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam sử dụng 

vốn vay ODA Chính phủ Hàn Quốc đã được Quốc hội thống nhất bổ sung vào kế 

                                           
24 Không bao gồm 133 tỷ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 
25 11 dự án giao thông gồm 10 dự án kéo dài chuyển từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016 - 2020; 01 dự án 

khởi công mới là Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; dự án Y tế vùng khó khăn (dự 

án Ô) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đã được Bộ Y tế chỉ đạo tỉnh 

triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số dự án đang trong quá trình đề xuất và 

đàm phán với các nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) để tiến tới hoàn thiện các bước tiếp theo. 

9. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản  

Thời gian qua, UBND đã tập trung đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã và 

các chủ đầu tư cấp tỉnh tích cực đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, rà soát xác định lại 

nợ xây dựng cơ bản để theo dõi và có kế hoạch bố trí vốn trả nợ dứt điểm, tuy 

nhiên, đến nay ngân sách các cấp còn nợ khối lượng xây dựng cơ bản.  

Số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết năm 2019 là 1.197,4 tỷ đồng; 

giảm 1.695,8 tỷ đồng so với nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 (nợ 

xây dựng cơ bản khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 là 2.893,2 tỷ 

đồng); đồng thời, giảm 321,6 tỷ đồng so với nợ xây dựng cơ bản đến hết năm 

2018 (nợ xây dựng cơ bản đến hết năm 2018 là 1.519 tỷ đồng), trong đó cấp tỉnh 

giảm 265,5 tỷ đồng, cấp huyện giảm 56,1 tỷ đồng.  

a) Về nợ xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý 

- Cấp tỉnh: Nợ xây dựng cơ bản 567,9 tỷ đồng, trong đó một số chủ đầu tư 

có nợ lớn như: Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 421,7 tỷ đồng (nợ chủ yếu 

của dự án cầu Cửa Đại 150,4 tỷ đồng; dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, 

cứu nạn Tam Kỳ 121,9 tỷ đồng; dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 64,5 tỷ 

đồng;…); Sở Giao thông vận tải 57,5 tỷ đồng (nợ chủ yếu từ nguồn chương trình 

mục tiêu ngân sách trung ương); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 15,7 tỷ đồng; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15,3 tỷ đồng. 

- Cấp huyện: Nợ xây dựng cơ bản 629,4 tỷ đồng. Một số huyện có nợ lớn 

như: Thăng Bình 99,7 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 69,6 tỷ đồng; 

Tiên Phước 77,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 38,3 tỷ đồng; Tây 

Giang 77,6 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 39,2 tỷ đồng; Tam Kỳ 

69,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách thành phố 65,2 tỷ đồng;... 

b) Về nợ xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn 

- Nguồn ngân sách trung ương 173,9 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 73,8 tỷ đồng; cấp 

huyện nợ 100,1 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách tỉnh 548,7 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 480,4 tỷ đồng; cấp huyện 

nợ 68,3 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách huyện 386,5 tỷ đồng (cấp huyện nợ 386,5 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách xã 65,2 tỷ đồng (cấp huyện nợ 62,2 tỷ đồng). 

- Nguồn khác 23,1 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 13,7 tỷ đồng; cấp huyện nợ 9,4 tỷ 

đồng). 

Các huyện có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn từ ngân sách cấp huyện vượt 

mức phân cấp cân đối ngân sách hằng năm của cấp huyện như: Thăng Bình, Tiên 

Phước, Tây Giang, Nam Giang, Tam Kỳ, … Trong đó có một số huyện gần như 
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không đảm bảo nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trên 

địa bàn huyện. Một số địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp 

xã lớn, như: Thăng Bình (nợ từ ngân sách cấp xã 21,6 tỷ đồng), Phú Ninh (nợ từ 

ngân sách cấp xã 14,8 tỷ đồng), Duy Xuyên (nợ từ ngân sách cấp xã 12,6 tỷ đồng); 

Điện Bàn (nợ từ ngân sách cấp xã 6,5 tỷ đồng). 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

2016 - 2020 

1. Những tồn tại, hạn chế 

Mặc dù việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt 

được những kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý đầu tư công được tăng cường 

theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả, nhưng trong thực tế, kế  hoạch đầu 

tư công giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

(1) Công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, phải điều 

chỉnh nhiều lần; theo đó, công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chuẩn bị và thực 

hiện đầy đủ. Nợ khối lượng tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát 

sinh nợ mới gây áp lực cho ngân sách nhà nước các cấp. 

(2) Quá trình lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và hằng năm chưa được thực hiện triệt 

để. Việc lựa chọn dự án đầu tư công vẫn dựa nhiều vào các chỉ tiêu định tính, 

thiếu các tiêu chí mang tính định lượng để đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Việc 

hoàn thiện thủ tục của các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác lập danh mục, 

triển khai các dự án khởi công mới hằng năm tốn nhiều thời gian. 

(3) Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đạt tỷ lệ thấp, dẫn đến cắt, điều 

chuyển các nguồn vốn dự án và nguồn vốn không sử dụng hết; một số dự án có 

sử dụng nguồn ngân sách trung ương không sử dụng hết bị thu hồi.  

(4) Công tác giải quyết thủ tục hành chính nhiều nơi vẫn còn rườm rà, phức 

tạp đã tạo rào cản, gây khó khăn cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp trong việc 

tận dụng lợi thế và cơ hội tại thời điểm triển khai dự án, ảnh hưởng đến công tác 

giải ngân và hiệu quả thực hiện dự án. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan 

tham gia vào quản lý đầu tư công, đặc biệt là trong khâu thẩm tra, thẩm định dự 

án vẫn chưa đủ sự quyết tâm trong thực hiện nghĩa vụ của mình; sự phối hợp giữa 

các ngành, các địa phương còn thiếu chặt chẽ. 

(5) Việc huy động, khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các 

thành phần kinh tế khác chưa thực sự thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham 

gia; việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn hạn chế, 

chưa triển khai hiệu quả. 

2. Nguyên nhân 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW được hình thành cơ bản từ 

năm 2017; tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân 

sách tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt trong năm 2017 là kế hoạch khung về tổng 



 23 

nguồn vốn (Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017), đến đầu năm 2019 

mới cơ bản ban hành danh mục dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn 

trung hạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018). 

Việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, đặc biệt là 

nguồn NSTW đôi lúc còn chậm và bổ sung nhiều lần trong năm, dẫn đến địa 

phương bị động trong việc dự kiến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn. Thủ 

tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, đặc biệt là 

công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác định nguồn gốc sử dụng 

đất. Ngoài ra, một số dự án liên quan đến đất rừng nên thủ tục chuyển đổi khó 

khăn, phải chờ ý kiến thống nhất chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.            

Dự toán ban đầu của các dự án chưa sát với thực tế, số vốn tăng giảm nhiều 

so với dự toán ban đầu nên các chủ đầu tư xin điều chỉnh nhiều lần, kéo dài, chậm 

trễ thời gian thực hiện dự án. Công tác lập báo báo quyết toán đầu tư, thẩm tra và 

phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng 

của các chủ đầu tư còn chậm 

Một số ngành, địa phương chậm trong việc báo cáo giải ngân, chuyển nguồn 

làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và bố trí, điều chuyển nguồn vốn. 

Việc xây dựng kế hoạch, danh mục đối với nguồn vốn ODA chưa bảo đảm 

tính chính xác. Các quy trình thủ tục đầu tư gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt thủ tục 

liên quan đến nhà tài trợ nước ngoài.  

Việc sát nhập một số đơn vị cấp huyện như: Trung tâm phát triển quỹ đất, 

Đội quản lý trật tự xây dựng vào Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm ảnh hưởng 

đến công tác triển khai thực hiện dự án. Triển khai thực hiện công tác đấu thầu 

qua mạng tại một số địa phương vẫn còn lúng túng dẫn đến thời gian đánh giá hồ 

sơ dự thầu kéo dài, triển khai thi công chậm. 

Kế hoạch vốn giai đọan 2016 - 2020 và kế hoạch vốn hằng năm có bố trí 

nguồn vốn cho các dự án có nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 

31/12/2014. Tuy nhiên, do các chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục quyết toán dự 

án nên nguồn vốn dự kiến phân bổ cho nội dung này phải điều chuyển sang nội 

dung khác, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch vốn các năm. 

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên, kịp thời, 

chưa nghiêm nên chưa có tác dụng răn đe, phòng ngừa. 

 

Đối với hệ thống biểu mẫu kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 

mặc dù rất đầy đủ, chi tiết nhưng còn tương đối phức tạp; khiến cho việc xây 

dựng, hoàn thiện biểu mẫu gặp nhiều khó khăn; dễ bị nhầm lẫn, sai sót, mất nhiều 

thời gian chỉnh sửa, hoàn chỉnh và cập nhật các hoạt động, kế hoạch đầu tư công 

trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. Ngoài ra, hệ thống quản lý thông tin đầu tư công của tỉnh đang triển khai với 

tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay về cải cách hành chính, 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trong đầu tư công. 
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3. Bài học kinh nghiệm 

Sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong 

quá trình điều hành và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong khuôn khổ 

kiểm soát nguồn lực tài chính ưu tiên cho đầu tư công. 

Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho các cấp ngân sách và tăng cường trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công. 

Từng cấp, ngành nhanh chóng, tập trung rà soát, xử lý và giải quyết các vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng. 

Vận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các 

bộ ngành. Tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để tạo các liên kết phát triển 

và mở rộng quan hệ, hợp tác và hội nhập. 

Phần thứ hai 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 

theo các quy định của Luật Đầu tư công 2019, Luật Ngân sách nhà nước, bám sát 

nội dung dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 05 năm 2021 - 2025; Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 

năm 2025; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 

2020. 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019  

Luật Đầu tư công năm 2019 có những quy định mới như sau: 

1. Quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án: Tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 17 quy định HĐND cấp tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý; dự án nhóm B, nhóm C sử 

dụng ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý (trừ dự 

án quy định tại khoản 4 Điều 18). Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định 

việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại 

khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc 

điểm cụ thể của địa phương. 

2. Về một số nhiệm vụ và loại dự án không phải quyết định chủ trương đầu 

tư: Tại Khoản 6 Điều 18 quy định các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ 

trương đầu tư gồm: (i) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, (ii) Nhiệm vụ quy hoạch, (iii) 

Dự án đầu tư công khẩn cấp, (iv) Dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, 

(v) Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư. Quy định này nhằm gỡ bỏ thủ tục mang tính hình thức, trùng lặp, 

qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí chuẩn bị, phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ, 

dự án nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và mục tiêu thực 
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hiện. 

3. Đối với thời gian bố trí vốn thực hiện các nhóm dự án: Tại Khoản 2 Điều 

52 quy định 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 năm26, nhóm C không quá 03 năm. 

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 các 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. 

4. Tại Khoản 2 Điều 59 quy định “Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các 

cấp có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn hằng năm, phê duyệt 

điều chỉnh kế hoạch hằng năm nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với khả năng thực tế 

cho đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật liên quan”. 

5. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 7 Điều 67: 

- HĐND các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 

vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau: (i) Do điều chỉnh mục tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; (ii) Do thay đổi đột biến về cân 

đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa 

phương; (iii) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực tế vốn 

kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương. 

- UBND các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương 

trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng 

các nguồn vốn này và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

6. Thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công: Theo quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 “Thời gian thực hiện và giải ngân 

vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31/01 năm đầu 

tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau” và “Thời gian thực hiện 

và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/01 năm sau27”. Quy 

định này sẽ đẩy nhanh tốc độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tuy nhiên sẽ 

tạo áp lực cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

7. Yêu cầu về quyết định chủ trương đầu tư: Tại Khoản 2 Điều 89 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 đâu 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”.   

II. MỤC TIÊU LẬP VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

                                           
26 Luật Đầu tư công 2014 quy định dự án nhóm B không quá 05 năm 
27 Luật Đầu tư công 2014 quy định đến hết 31/12 năm sau. 



 26 

HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thống nhất 

với chủ đề “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, bản sắc văn 

hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết 

tâm xây dựng Quảng Nam phát triển toàn diện, bền vững”. Vì vậy, từ những 

nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Luật Đầu tư công 2019, 

các văn bản của Trung ương quy định, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam cần thực hiện mục tiêu đảm bảo việc huy động, sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư theo hướng toàn diện, bền vững, cân đối giữa 

nhu cầu đầu tư và nguồn lực, giữa các các ngành, lĩnh vực và các vùng, miền, địa 

phương trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó, dự báo giai đoạn 2021 - 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn trong 

việc huy động nguồn lực đầu tư công của tỉnh so với giai đoạn 2016 - 2020, như: 

Các nguồn thu chính (nguồn thu khác từ doanh nghiệp, nguồn thu sử dụng đất, 

vượt thu, tăng thu, nguồn cải cách tiền lương) có những điều chỉnh lớn, thị trường 

bất động sản biến động, việc áp dụng hình thức trả lương cán bộ công chức, viên 

chức qua đề án vị trí việc làm. Ngoài ra, các tác động khác như: Thời tiết cực đoan 

do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dịch bệnh và tình hình quốc phòng an ninh 

dự báo cũng sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, đòi hỏi giai đoạn 2021 - 2025 

cần thực hiện các giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư mạnh mẽ hơn, kích hoạt 

được dòng vốn tư nhân, và cơ cấu lại danh mục ưu tiên đầu tư công trong khả 

năng tổng nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế để tập trung nguồn lực cho các 

ngành, vùng, lĩnh vực then chốt, có sức lan tỏa cao trong việc phát triển kinh tế 

xã hội và đời sống của nhân dân. 

Mục tiêu phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và hằng 

năm cụ thể như sau: 

(1) Ưu tiên bố trí vốn hoàn thành các chương trình, dự án đã được phê duyệt 

thuộc giai đoạn 2016 - 2020, vốn chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới 

giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đối với một số dự án đã được phê duyệt trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhưng hiệu quả không cao; cần rà 

soát để giảm quy mô và mức vốn đầu tư, tập trung cho các chương trình, dự án 

khác có hiệu quả hơn. 

(2) Tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh, có tính 

đột phá và lan tỏa, đảm bảo thời gian đưa vào sử dụng đúng tiến độ. 

(3) Đầu tư các dự án có tính chất liên kết phát triển vùng, cơ cấu lại nền 

kinh tế; hạ tầng tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, các khu đô thị mới, các khu 

du lịch và chuỗi đô thị động lực ở vùng Đông. Bố trí nguồn vốn đầu tư công cho 

quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch vùng Đông.  

(4) Đối với một số dự án có khả năng xã hội hóa, hoặc có thể đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (dự án PPP), thì ngân sách nhà nước chỉ đầu tư những 

hạng mục thiết yếu, để đón đầu cơ hội đầu tư từ tư nhân, tạo được hiệu ứng tích 

cực lan tỏa đến khu vực tư nhân, hỗ trợ khu vực này phát triển và đóng góp vào 
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tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh 

vực văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao theo quy định của Chính phủ, trên 

cơ sở quy hoạch mạng lưới cụ thể, kết hợp với các nguồn lực đầu tư công ngày 

càng hạn chế trong giai đoạn 2016 - 2020 

III. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN 2021 - 2025  

1. Nguyên tắc chung về lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021 - 2025  

Việc lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng 

năm giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

(1) Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 

- 2025 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

(2) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 

thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền 

chủ động cho các ngành và các cấp chính quyền địa phương. 

(3) Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 

- 2025 phải phục vụ thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch 

phát triển tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025 của tỉnh, của các ngành, địa phương; 

kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ vay; các quy hoạch theo quy định 

của Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt, bảo đảm mục 

tiêu phát triển bền vững. 

(4) 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. 

(5) 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 có liên quan. 

(6) 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. 

(7) Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các ngành và 

địa phương để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn 

2021 - 2025 phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công; chủ động 

sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai 
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thực hiện; hoàn trả các khoản vốn ngân sách ứng trước kế hoạch; các khoản vốn 

vay của ngân sách địa phương. Tập trung ưu tiên phân bổ vốn để thực hiện, đẩy 

nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, 

chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, dự án kết nối, có tác động liên vùng; đảm 

bảo tỷ lệ cân đối vốn ngân sách nhà nước bao gồm vốn đầu tư và vốn chi thường 

xuyên chi cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường theo 

quy định.  

(8) Chủ động để dành một khoản vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để phân bổ cho các nhiệm vụ, 

chương trình, dự án chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự án đầu tư công khẩn 

cấp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư trung hạn. 

(9) Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025 của các ngành và địa phương được thực hiện như sau: 

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 

4 Điều 101 Luật Đầu tư công; 

- Phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn 

để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; 

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật 

Quy hoạch; 

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử 

dụng nhưng chưa được phân bổ đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham 

gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện 

theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; 

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của 

Luật Đầu tư công; 

- Chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, 

thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án. 

(10) Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu 

tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 

cho các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia và trái phiếu 

Chính phủ 

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo các chương trình mục 

tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Thực hiện 

theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 

của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, 
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ngành Trung ương. 

3. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách tỉnh 

a) Nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất) 

Trên cơ sở mức vốn cân đối ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính 

phủ giao, đối với ngân sách địa phương do tỉnh quản lý, ngoài việc tuân thủ các 

nguyên tắc chung, cụ thể phân bổ sau khi thực hiện phân bổ cho các khoản chi 

chung; phần còn lại được phân bổ theo tỷ lệ giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cụ thể 

theo phương án sau: 

- Các khoản chi chung khoảng 40% được phân bổ cho các khoản sau: 

+ Dự phòng; 

+ Đối ứng các chương trình, dự án ODA; 

+ Hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); 

+ Bố trí vốn thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

+ Bố trí vốn các dự án quan trọng, dự án cấp bách theo Kết luận của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. 

- Phân bổ theo tỷ lệ giữa cấp tỉnh và cấp huyện 

Sau khi bố trí vốn cho các khoản chung, phần còn lại xem là 100% để phân 

bổ cho cho cấp tỉnh và cấp huyện như sau: 

+ Phân bổ cho các ngành, đơn vị cấp tỉnh: 50%, đồng thời phân theo tỷ lệ 

tương ứng đối với từng ngành, đơn vị theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau khi 

ưu tiên nguồn vốn của năm thứ nhất và năm thứ hai của kế hoạch trung hạn 2021 

- 2025 để bố trí toàn bộ cho công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án mới thuộc 

khối ngành quản lý. 

+ Phân bổ cho cấp huyện (các huyện, thành phố, thị xã): 50%, theo tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư cho cấp huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

ban hành cho đến khi Trung ương ban hành tiêu chí, định mức giai đoạn mới 2021 

- 2025. Đề nghị cấp huyện ưu tiên bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự 

án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025. 

 

 

b) Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 

Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ % tỉnh, huyện, 

xã do HĐND tỉnh phê duyệt. 

Đối với phần tỉnh phân bổ chủ yếu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án; trả nợ vay; thực hiện quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án an sinh xã hội 

của tỉnh. Đối với phần huyện, xã phân bổ do HĐND cấp huyện, cấp xã xác định 
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nguyên tắc, tiêu chí cụ thể nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chung và các quy định 

của Trung ương. 

c) Nguồn thu xổ số kiến thiết 

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo quy định tại 

Nghị định Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng 

dẫn của Bộ ngành Trung ương.. 

d) Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương (nếu có) 

Việc phân bổ nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương  

ngân sách hằng năm (nếu có) được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành. 

đ) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài 

Việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài được thực hiện theo các Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các 

nhà tài trợ, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản 

lý sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI 

ĐOẠN 2021 - 2025 THEO TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC   

1. Định hướng phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh cho khối ngành 

và hỗ trợ các địa phương 

Đối với ngành, lĩnh vực cần bố trí theo danh mục sắp theo thứ tự ưu tiên 

đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó: 

- Lĩnh vực giao thông: Tiếp tục tranh thủ nguồn NSTW hỗ trợ đầu tư đường 

quốc lộ; các đường giao thông từ ngân sách tỉnh cần phát triển theo hướng liên 

kết vùng, ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối vùng Đông - Tây của tỉnh và các 

dự án giao thông phục vụ cho phát triển sản xuất. Ngoài ra, tập trung thực hiện 

các dự án đảm bảo an toàn giao thông như hệ thống đường gom, kiên cố hóa công 

trình cầu (sửa chữa, thay thế các công trình cầu yếu, cầu treo, cầu bắt qua sông, 

suối). 

- Lĩnh vực nông nghiệp: Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nông nghiệp và hỗ trợ 

phát triển sản xuất. Phân định rõ tỷ lệ đầu tư từ nguồn sự nghiệp, nguồn đầu tư 

phát triển trong tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực nông 

nghiệp; từ đó xác định được các ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển.  

- Lĩnh vực y tế: Tiếp tục chương trình đầu tư nâng cấp các bệnh viện tuyến 

tỉnh, huyện, trạm y tế xã, trong đó tập trung hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và 

trang bị hệ thống trang thiết bị y tế đáp ứng tốt yêu cầu. Tăng cường đầu tư cho y 

tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra ở người.  

- Lĩnh vực giáo dục: Đầu tư cơ sở hạ tầng các cấp phải gắn với dịch chuyển 

dân cư, sát nhập, quá trình đô thị hóa của từng địa phương. Tập trung đầu tư cơ 
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sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xây dựng các trường đạt chuẩn, phương án bố 

trí đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường học, trên cơ sở quy hoạch cơ 

sở mạng lưới trường, lớp học toàn tỉnh.  

- Đối với các mục tiêu Văn hóa - Thông tin, Thể thao - Du lịch, Phát thanh 

truyền hình, Đảm bảo xã hội đầu tư trên cơ sở có trọng điểm; trong đó, hoàn thành 

dứt điểm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh; kêu gọi đầu 

tư xã hội hóa xây dựng nghĩa trang nhân dân ở một số địa phương. 

- Lĩnh vực quốc phòng an ninh: Đầu tư hệ thống các đồn biên phòng, doanh 

trại quân đội, trạm an ninh tại các khu vực biên giới, hải đảo, khu vực phức tạp 

quốc phòng an ninh. 

2. Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh cho khối ngành và hỗ 

trợ các địa phương 

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; theo đó, lĩnh vực giao thông giảm từ 55,22% xuống còn 33,5% 

để tăng nguồn lực đầu tư phân bổ các lĩnh vực khác. Ngành giao thông giảm do 

các giai đoạn qua đã ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, cơ bản hoàn thành các tuyến 

liên kết chính Đông - Tây, hoàn thành các tuyến giao thông đến trung tâm xã, 

nâng cấp và mở rộng các tuyến ĐT, ĐH. Do đó, giai đoạn 2021 - 2025 ưu tiên 

nguồn vốn đầu tư công cho hỗ trợ phát triển sản xuất, dân sinh và các ngành, lĩnh 

vực khác. 

Tỷ lệ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân bổ cho các ngành và hỗ trợ các 

địa phương theo lĩnh vực (chưa tính nguồn Chương trình mục tiêu, Chương trình 

MTQG, trái phiếu Chính phủ, nguồn ODA, nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025), cụ thể như sau: 
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Tỷ lệ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân bổ cho các ngành và hỗ trợ 

các địa phương theo lĩnh vực. 

TT Nội dung 

Giai đoạn 2016 - 2020 Giai đoạn 2021 - 2025 Tỷ lệ 

(2021-

2025)/ 

(2016-

2020) 

Nguồn 

vốn (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nguồn 

vốn (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

 TỔNG SỐ 8.659.206     100 7.623.782     100  88% 

1 Quốc phòng 91.190 1,05 114.357 1,50 125% 

2 
An ninh và trật tự 

xã hội 
41.712 0,48 76.238 1,00 183% 

3 
Giáo dục - Đào tạo 

và dạy nghề 
567.518 6,55 609.903 8,00 107% 

4 
Khoa học và Công 

nghệ 
25.925 0,30 114.357 1,50 441% 

5 
Y tế, dân số và gia 

đình 
605.193 6,99 609.903 8,00 101% 

6 Văn hóa thông tin 186.806 2,16 190.595 2,50 102% 

7 
Phát thanh, truyền 

hình, thông tấn 
56.424 0,65 114.357 1,50 203% 

8 Thể dục thể thao 40.898 0,47 76.238 1,00 186% 

9 Bảo vệ môi trường 166.782 1,93 228.713 3,00 137% 

10 

Nông nghiệp và 

dịch vụ nông 

nghiệp 

26.823 0,31 152.476 2,00 568% 

11 
Lâm nghiệp và dịch 

vụ lâm nghiệp 
10.760 0,12 76.238 1,00 709% 

12 
Thủy lợi và dịch vụ 

thủy lợi 
426.425 4,92 457.427 6,00 107% 

13 
Thủy sản và dịch 

vụ thủy sản 
117.197 1,35 152.476 2,00 130% 

14 
Định canh, định cư 

và kinh tế mới 
327.191 3,78 381.189 5,00 117% 

15 
Giao thông đường 

bộ 
4.762.047 54,99 2.553.967 33,50 54% 

16 
Công nghiệp điện 

năng 
44.089 0,51 76.238 1,00 173% 
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TT Nội dung 

Giai đoạn 2016 - 2020 Giai đoạn 2021 - 2025 Tỷ lệ 

(2021-

2025)/ 

(2016-

2020) 

Nguồn 

vốn (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nguồn 

vốn (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

17 Công nghiệp khác 253.751 2,93 304.951 4,00 120% 

18 Cấp, thoát nước 69.826 0,81 114.357 1,50 164% 

19 
Công nghệ thông 

tin 
57.185 0,66 152.476 2,00 267% 

20 Du lịch 48.212 0,56 152.476 2,00 316% 

21 Quy hoạch 65.885 0,76 114.357 1,50 174% 

22 

Hoạt động quản lý 

nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

463.830 5,36 609,903 8,00 131% 

23 Bảo đảm xã hội 203.540 2,35 190,595 2,50 94% 

V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, 

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

1. Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 

Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đưa vào cân 

đối 33.055,575 tỷ đồng, bằng 111% so với giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau:  

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 19.819,2 tỷ đồng. Trong 

đó: 

- Vốn theo tiêu chí, định mức của Thủ tướng Chính phủ: 7.260 tỷ đồng, 

tăng 163% so với giai đoạn 2016 - 2020. 

- Nguồn thu sử dụng đất dự kiến đưa vào cân đối đầu tư 1.192 tỷ đồng 

- Nguồn xổ số kiến thiết 540 tỷ đồng. 

- Nguồn cải cách tiền lương, vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa 

phương cân đối đầu tư 6.000 tỷ đồng 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 5.000 tỷ đồng 

b) Vốn ngân sách Trung ương 13.236,375 tỷ đồng. Trong đó: 

- Vốn trong nước 9.251 tỷ đồng 

+ Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 5.204 tỷ đồng, bằng 185% so với kế 

hoạch 2016 - 2020. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới 1.824 tỷ 

đồng, chương trình giảm nghèo bền vững 1.880 tỷ đồng, chương trình phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 
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1.500 tỷ đồng).  

+ Vốn chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương 4.047 tỷ đồng, bằng 

110% so với kế hoạch 2016 - 2020. 

- Vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát 3.985,375 tỷ đồng; bằng 

104% so với kế hoạch 2016 - 2020. 

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

đoạn 2021 - 2025 

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 là 33.055,575 tỷ đồng, bằng 111% so với giai đoạn 2016 – 2020. Cụ 

thể như sau: 

a) Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 

theo nguồn vốn 

(1) Ngân sách địa phương 19.819,2 tỷ đồng. 

- Dự phòng và chuẩn bị đầu tư 200 tỷ đồng. 

+ Dự phòng 100 tỷ đồng. 

+ Chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng. 

- Đối ứng các dự án ODA 1.300 tỷ đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 5.000 tỷ đồng; nguồn vốn này bố trí 

cho ác dự án ODA. 

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

- Phân bổ cho các địa phương 5.275,541 tỷ đồng. 

+ Theo tiêu chí, định mức 2.178,925 tỷ đồng. 

+ Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 3.096,616 tỷ đồng. 

- Phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ địa phương 7.623,782 tỷ đồng. 

Trong đó, bố trí các dự án quan trọng, cấp bách theo kết luận của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh và UBND tỉnh thuộc các khoản chi chung là 1.000 tỷ đồng. 

(2) Ngân sách trung ương 13.236,375 tỷ đồng 

- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 5.204 tỷ đồng. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 4.047 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài 3.985,375 tỷ đồng. 

b) Phương án phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 theo tính chất giai đoạn 

(1) Phân bổ cho các chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 

2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 là 12.887,497 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm 

chương trình, dự án đang triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau: 

- Ngân sách tỉnh 9.705,105 tỷ đồng, gồm: 
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+ Đối ứng các dự án ODA 650 tỷ đồng. 

+ Bội chi ngân sách địa phương (sử dụng có các dự án ODA) 1.722,739 tỷ 

đồng. 

+ Trả nợ vay đến hạn 419,877 tỷ đồng. 

+ Thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh chuyển tiếp 1.696,616 tỷ đồng. 

+ Thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp 5.215,872 tỷ đồng. 

- Ngân sách trung ương 3.182,393 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước 1.300,157 

tỷ đồng, vốn nước ngoài 1.882,236 tỷ đồng. 

 (2) Phân bổ mới giai đoạn 2021 - 2025 là 20.168,191 tỷ đồng. Trong đó: 

- Dự phòng và đối ứng 850 tỷ đồng. 

- Bội chi và trả nợ vay đến hạn 3.277,261 tỷ đồng. 

- Phân bổ cho các địa phương 3.578,925 tỷ đồng, gồm: Thực hiện theo tiêu 

chí, định mức 2.178,925 tỷ đồng; thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 1.400 

tỷ đồng.  

- Phân bổ cho các dự án mới 5.160,866 tỷ đồng, gồm: Phân bổ cho khối 

ngành và hỗ trợ địa phương 2.408,023 tỷ đồng (trong đó, bố trí các dự án quan 

trọng, cấp bách theo Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh thuộc các 

khoản chi chung là 1.000 tỷ đồng); ngân sách trung ương đầu tư theo các chương 

trình mục tiêu 2.752,843 tỷ đồng.  

- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 5.198 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài 2.103,139 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại các Biểu 1, 2, 3 đính kèm) 

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025 

Để quản lý và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 một cách toàn diện và hiệu quả, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 

(1) Phân cấp rõ nhiệm vụ chi từ nguồn vốn ngân sách tập trung đối với cấp 

tỉnh và cấp huyện. 

(2) Tập trung bố trí ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện thanh toán dứt 

điểm nợ xây dựng cơ bản theo khoản nợ từng cấp ngân sách. Kiên quyết xử lý các 

chủ đầu tư không xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản đồng thời để phát sinh nợ mới. 

(3) Trên cơ sở kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm đã được HĐND các 

cấp thông qua, các chủ đầu tư khẩn trương tập trung bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 

trong 02 năm đầu của kế hoạch trung hạn để thực hiện toàn bộ công tác chuẩn bị 

đầu tư cho các dự án mới trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025; hoàn chỉnh thủ 

tục đầu tư, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tháo gỡ kịp thời 

các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ 
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thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. 

(4) Tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế 

hoạch vốn nhằm đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn trong 01 năm ngân 

sách. Các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc không giải ngân hết nguồn vốn, để Trung ương thu hồi vốn.  

(5) Tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trong công tác quyết toán, 

thanh toán vượt khối lượng hoặc vượt giá trị quyết toán; trách nhiệm của cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm 

trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước. 

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, giám sát đánh giá đầu tư, kiểm soát chặt 

chẽ vốn tạm ứng và thanh toán theo khối lượng, phương án trả nợ, hoàn ứng. Các 

sở, ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đảm bảo theo yêu cầu và thời 

gian quy định. 

(7) Đẩy mạnh việc huy động các 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. 

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

công khai, minh bạch. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh áp dụng 

đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.  

(9) Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cần đẩy mạnh hơn nữa việc 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý 

nhà nước về đầu tư công và huy động nguồn lực tư nhân; đồng thời tăng cường 

sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.  

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

1. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn triển khai một số Nghị quyết của HĐND tỉnh 

đã thực hiện có hiệu quả và các chương trình, Nghị quyết, các dự án chưa hoàn 

thành chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020.  

2. Các sở, ngành chuyên môn rà soát, nghiên cứu các quy định của Trung 

ương và tình hình thực tế của tỉnh để đề xuất chương trình, dự án bức thiết, có sức 

lan tỏa, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đề xuất các cơ chế 

hỗ trợ đầu tư đối với các địa phương thuộc nhóm vùng trung du, núi thấp. Trong 

đó, chú trọng hơn cơ chế về công tác giải phóng mặt bằng để có lộ trình đầu tư 

phù hợp triển khai thực hiện dự án, khắc phục tối đa việc chậm giải ngân vốn đầu 

tư công. 

3. Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019 quy định HĐND 

cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý; dự 

án nhóm B, nhóm C sử dụng ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc 
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cấp mình quản lý (trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều 17). Trong trường hợp cần 

thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu 

tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả 

năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương. 

Để đẩy giảm bớt khối lượng công việc trình sang HĐND, đồng thời thúc 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thực hiện các dự 

án mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công 2019 về 

thời gian giải ngân trong 01 năm ngân sách, đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C và báo cáo kết quả cho HĐND 

tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

4. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

Tại Khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công 2019 quy định HĐND các cấp điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm do điều chỉnh mục tiêu; thay 

đổi về cân đối thu và khả năng huy động vốn; khả năng thực hiện vốn. 

Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, 

chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử 

dụng các nguồn vốn này, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần 

nhất. 

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý điều hành kế hoạch và giải ngân 

vốn đầu tư công trong 01 năm ngân sách; trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn được HĐND tỉnh Quyết nghị thông qua về danh mục, tổng mức vốn cho từng 

chương trình, dự án. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương để điều chuyển nguồn 

vốn giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, 

chương trình của các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương nhằm đảm bảo kịp 

tiến độ sử dụng và giải ngân nguồn vốn trong 01 năm theo quy định và báo cáo 

HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kính 

đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c); 

- BTV Tỉnh ủy (b/c); 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
 



Biểu số 03

TT Phương án phân bổ nguồn xây dựng cơ bản tập trung Dự kiến phân bổ

TỔNG SỐ 7,260,000                     

I

Bố trí các khoản chi chung 40% (Dự phòng; đối ứng các dự án ODA; đối ứng các

dự án PPP; bố trí cho các Nghị quyết HĐND tỉnh; bố trí cho các dự án quan

trọng, cấp bách theo kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh)

2,904,000                     

Trong đó: Dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng, cấp bách theo kết luận của Tỉnh

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
1,000,000                    

II Kế hoạch vốn sau khi bố trí còn lại 4,356,000                     

1 Phân bổ cho cấp huyện 2,178,925                     

2 Phân bổ cho các dự án cấp tỉnh 2,177,076                     

227,063

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

(Kèm theo Báo cáo số 23  /BC-UBND ngày  09 / 3 /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)



227,063



Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

TỔNG SỐ 29,910,183    5,548,825      5,472,845      5,495,802      8,290,424      5,102,287      33,055,575    12,887,497     20,168,078    111%

A NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 17,568,423    2,992,056      3,101,292      3,626,171      5,295,601      2,553,303      19,819,200    9,705,105       10,114,095    113%

A1 DỰ PHÒNG VÀ ĐỐI ỨNG 1,031,952      106,130         125,000         72,159           372,000         356,663         1,500,000      650,000          850,000         145%

1 Dự phòng 100,000         100,000         24%

2 Chuẩn bị đầu tư 100,000         100,000         

3 Đối ứng các dự án ODA 610,289         106,130         125,000         72,159           207,000         100,000         1,300,000      650,000          650,000         213%

A2 BỘI CHI VÀ TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN 985,290         -                 70,100           89,653           221,700         603,837         5,419,877      2,142,616       3,277,261      550%

1 Nguồn bội chi ngân sách địa phương 774,500         -                 100                15,000           166,000         593,400         5,000,000      1,722,739       3,277,261      646%

2 Trả nợ vay đến hạn 210,790         70,000           74,653           55,700           10,437           419,877         419,877          199%

A3 PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 6,891,975      609,571         1,273,734      1,579,752      1,988,515      1,440,403      5,275,541      1,696,616       3,578,925      77%

I Theo tiêu chí, định mức 1,854,404      300,000         330,000         363,000         410,192         451,212         2,178,925      2,178,925      118%

II Thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh 4,190,236      303,571         853,734         1,174,252      1,386,055      472,624         3,096,616      1,696,616       1,400,000      74%

III
Hỗ trợ các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức,

Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình
80,000           35,000           45,000           0%

IV Nguồn vốn khác giao cho các địa phương 767,335         6,000             90,000           42,500           157,268         471,567         -                 0%

A4
PHÂN BỔ CHO KHỐI NGÀNH VÀ HỖ TRỢ ĐỊA

PHƯƠNG
8,659,206      2,276,355      1,632,458      1,884,607      2,713,386      152,400         100.00        7,623,782      100.00               5,215,872       2,407,910      88%

1 Quốc phòng 91,190           37,085           24,136           17,100           12,869           1.05            114,357         1.50                   125%

2 An ninh và trật tự xã hội 41,712           11,900           14,224           8,588             7,000             -                 0.48            76,238           1.00                   183%

3 Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 567,518         84,639           81,719           154,973         206,186         40,000           6.55            609,903         8.00                   107%

Biểu số 02

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung

Giai đoạn 2016 - 2020
 Tỷ lệ (%) 

của giai 

đoạn 2016 - 

2020 

Giai đoạn 

2021 - 2025

 Tỷ lệ (%) của 

giai đoạn 2021 - 

2025 

Trong đó

Tỷ lệ (2021-

2025)/(2016-

2020)

(Kèm theo Báo cáo số 23  /BC-UBND ngày  09 / 3 /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Tổng số

Trong đó
Phân bổ  

chuyển tiếp 

sang giai đoạn 

2021-2025

Phân bổ mới 

giai đoạn 

2021-2025

421,663         165,000         256,663         

3



Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

TT Nội dung

Giai đoạn 2016 - 2020
 Tỷ lệ (%) 

của giai 

đoạn 2016 - 

2020 

Giai đoạn 

2021 - 2025

 Tỷ lệ (%) của 

giai đoạn 2021 - 

2025 

Trong đó

Tỷ lệ (2021-

2025)/(2016-

2020)Tổng số

Trong đó
Phân bổ  

chuyển tiếp 

sang giai đoạn 

2021-2025

Phân bổ mới 

giai đoạn 

2021-2025

4 Khoa học và Công nghệ 25,925           6,500             4,926             2,499             12,000           0.30            114,357         1.50                   441%

5 Y tế, dân số và gia đình 605,193         79,468           91,815           128,233         305,677         6.99            609,903         8.00                   101%

6 Văn hóa thông tin 186,806         58,186           37,828           30,592           60,200           2.16            190,595         2.50                   102%

7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn 56,424           5,928             4,845             24,651           21,000           -                 0.65            114,357         1.50                   203%

8 Thể dục thể thao 40,898           14,456           5,589             13,853           7,000             -                 0.47            76,238           1.00                   186%

9 Bảo vệ môi trường 166,782         68,144           32,986           12,152           53,500           -                 1.93            228,713         3.00                   137%

10 Các hoạt động kinh tế 6,209,391      1,773,858      1,181,133      1,316,090      1,830,310      108,000         71.71          4,688,626      61.50                 76%

- Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp 26,823           2,823             -                 -                 24,000           -                 0.31            152,476         2.00                   568%

- Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp 10,760           160                1,700             1,900             7,000             -                 0.12            76,238           1.00                   709%

- Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi 426,425         49,443           70,315           73,966           232,700         -                 4.92            457,427         6.00                   107%

- Thủy sản và dịch vụ thủy sản 117,197         10,080           45,000           37,117           25,000           -                 1.35            152,476         2.00                   130%

- Định canh, định cư và kinh tế mới 327,191         86,124           168,175         60,240           12,652           -                 3.78            381,189         5.00                   117%

- Giao thông đường bộ 4,762,047      1,465,019      823,817         1,010,820      1,354,391      108,000         54.99          2,553,967      33.50                 54%

- Công nghiệp điện năng 44,089           11,898           5,000             3,791             23,400           -                 0.51            76,238           1.00                   173%

- Công nghiệp khác 253,751         92,928           31,381           73,149           56,292           -                 2.93            304,951         4.00                   120%

- Cấp, thoát nước 69,826           4,000             12,500           9,326             44,000           -                 0.81            114,357         1.50                   164%

- Công nghệ thông tin 57,185           6,846             14,962           11,891           23,486           -                 0.66            152,476         2.00                   267%

- Du lịch 48,212           24,899           8,283             14,030           1,000             -                 0.56            152,476         2.00                   316%

- Quy hoạch 65,885           19,637           -                 19,859           26,389           -                 0.76            114,357         1.50                   174%

11
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng,

đoàn thể
463,830         96,493           113,189         121,177         132,972         -                 5.36            609,903         8.00                   131%

- Quản lý nhà nước 422,393         72,674           106,896         110,161         132,663         -                 4.88            457,427         6.00                   108%

- Hoạt động của Đảng 21,359           16,150           1,400             3,500             308                -                 0.25            76,238           1.00                   357%
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Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

TT Nội dung

Giai đoạn 2016 - 2020
 Tỷ lệ (%) 

của giai 

đoạn 2016 - 

2020 

Giai đoạn 

2021 - 2025

 Tỷ lệ (%) của 

giai đoạn 2021 - 

2025 

Trong đó

Tỷ lệ (2021-

2025)/(2016-

2020)Tổng số

Trong đó
Phân bổ  

chuyển tiếp 

sang giai đoạn 

2021-2025

Phân bổ mới 

giai đoạn 

2021-2025

- Tổ chức chính trị, xã hội 20,078           7,669             4,893             7,516             -                 -                 0.23            76,238           1.00                   380%

12 Bảo đảm xã hội 203,540         39,700           40,067           54,700           64,673           4,400             2.35            190,595         2.50                   94%

B NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 12,341,760    2,556,769      2,371,553      1,869,631      2,994,823      2,548,984      13,236,375    3,182,393       10,053,982    107%

B1 VỐN TRONG NƯỚC 8,524,743      1,949,209      2,012,190      1,379,832      1,546,728      1,636,784      9,251,000      1,300,157       7,950,843      109%

I

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phú

450,378         -                 -                 450,378         -                 -                 -                 

II Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 2,706,481      393,583         381,220         369,954         660,422         901,302         5,204,000      6,000              5,198,000      192%

III Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 3,763,661      1,029,433      642,940         559,500         796,306         735,482         4,047,000      1,294,157       2,752,843      108%

IV Vốn trái phiếu Chính phủ 1,604,223      526,193         988,030         -                 90,000           -                 -                 

B2 VỐN NƯỚC NGOÀI 3,817,017      607,560         359,363         489,799         1,448,095      912,200         3,985,375      1,882,236       2,103,139      104%

Ghi chú: Tổng nguồn giai đoạn 2021 - 2025 là 42.228,3748 triệu đồng; đưa vào cân đối 33.055,575 triệu đồng. Trong đó nguồn thu dụng đất 10.192.000 triệu đồng; đưa vào cân đối 1.019.200 triệu

đồng. Nguồn thu sử dụng đất đưa vào cân đối đầu tư lại chính dự án quỹ đất, trích nộp Quý Phát triển đất, đo đạc bản đồ. Phần đưa vào cân đối phân theo tỷ cập cấp tỉnh, huyện.
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 Năm 2016  Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019  Năm 2020  Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

TỔNG SỐ 34,302,612     6,048,825       6,172,845       6,316,802       9,211,853       6,552,287       42,228,375     7,383,926       7,712,735       8,210,628       9,142,958       9,778,128       123%

A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 21,960,852     3,492,056       3,801,292       4,447,171       6,217,030       4,003,303       28,992,000     4,484,000       5,148,000       5,757,000       6,508,000       7,095,000       132%

1 Vốn theo tiêu chí, định mức của Thủ tướng Chính phủ 4,443,518       718,800          790,680          869,860          982,942          1,081,236       7,260,000       1,189,000       1,308,000       1,439,000       1,583,000       1,741,000       163%

2 Nguồn thu sử dụng đất 4,442,429       500,000          700,000          821,000          921,429          1,500,000       10,192,000     1,600,000       1,800,000       2,000,000       2,300,000       2,492,000       229%

Trong đó: Đưa vào cân đối đầu tư 142,286          131,746         37,359           170,093         132,286         10,000           1,019,200      160,000         180,000         200,000         230,000         249,200         716%

3 Nguồn xổ số kiến thiết 401,064          66,000            70,000            81,327            93,737            90,000            540,000          95,000            100,000          110,000          115,000          120,000          135%

4 Nguồn cải cách tiền lương, vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi 11,117,380     2,150,069       2,187,073       2,617,484       3,895,654       267,100          6,000,000       900,000          1,100,000       1,200,000       1,300,000       1,500,000       54%

5 Nguồn bội chi ngân sách địa phương 774,500          100                15,000            166,000          593,400          5,000,000       700,000          840,000          1,008,000       1,210,000       1,242,000       646%

6 Nguồn vốn khác giao cho các địa phương 671,335          42,500            157,268          471,567          -                 

7 Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thông qua ngân sách tỉnh 46,813            25,000            21,813            -                 

8 Nguồn sự nghiệp môi trường 63,813            32,187            31,626            -                 

B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 12,341,760     2,556,769       2,371,553       1,869,631       2,994,823       2,548,984       13,236,375     2,899,926       2,564,735       2,453,628       2,634,958       2,683,128       107%

I VỐN TRONG NƯỚC 8,524,743       1,949,209       2,012,190       1,379,832       1,546,728       1,636,784       9,251,000       1,570,000       1,694,000       1,833,000       1,989,000       2,165,000       109%

(1)
Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số

22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phú
450,378          450,378          -                 

(2) Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 2,706,481       393,583          381,220          369,954          660,422          901,302          5,204,000       970,000          1,004,000       1,039,000       1,076,000       1,115,000       192%

1 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 1,394,700       166,520          185,000          177,100          310,300          555,780          1,824,000       330,000          347,000          364,000          382,000          401,000          131%

2 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 1,311,781       227,063          196,220          192,854          350,122          345,522          1,880,000       340,000          357,000          375,000          394,000          414,000          143%

3 
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
1,500,000       300,000          300,000          300,000          300,000          300,000          

(3) Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 3,763,661       1,029,433       642,940          559,500          796,306          735,482          4,047,000       600,000          690,000          794,000          913,000          1,050,000       108%

1 Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng 1,047,157       327,400          202,757          183,500          228,000          105,500          -                 

2 Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng các dự án ODA 114,020          27,000            22,420            38,100            23,000            3,500             -                 

3 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 63,900            19,000            10,000            8,900             20,000            6,000             -                 

4 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 85,800            30,000            5,000             11,800            29,000            10,000            -                 

5 
Chương trình phát triển tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm

nghẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
162,826          46,000            31,826            36,000            25,290            23,710            -                 

Tỷ lệ (2021-

2025)/(2016-

2020)

Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục nguồn vốn

 Kế hoạch giai 

đoạn 2016-

2020 

 Trong đó  Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 

 Trong đó 

(Kèm theo Báo cáo số 23  /BC-UBND ngày  09 / 3 /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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 Năm 2016  Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019  Năm 2020  Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

Tỷ lệ (2021-

2025)/(2016-

2020)

TT Danh mục nguồn vốn

 Kế hoạch giai 

đoạn 2016-

2020 

 Trong đó  Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 

 Trong đó 

6 Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 107,034          20,000            22,634            9,400             21,000            34,000            -                 

7 
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa

khẩu, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
765,030          327,770          171,030          95,400            154,000          16,830            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7.1 Hạ tầng khu kinh tế ven biển 700,030         305,000         156,030         90,000           139,000         10,000           -                

7.2 Hạ tầng cửa khẩu 60,000           17,770           15,000           5,400             15,000           6,830             -                

7.3 Hạ tầng cụm công nghiệp 5,000             5,000             -                

8 Chương trình mục tiêu phát triển y tế - dân số 21,053            15,000            6,053             -                 

9 Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 92,508            14,008            19,000            12,500            22,000            25,000            -                 

10 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 79,000            28,000            9,000             -                 37,000            5,000             -                 

11 Chương trình mục tiêu phát triển du lịch 187,956          17,255            17,820            42,000            38,288            72,593            -                 

12 Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 12,132            4,400             7,732             -                 

13 Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm 221,560          53,000            32,900            30,000            45,000            60,660            -                 

14 
Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng 

an ninh trên biển và hải đảo
126,000          50,000            15,000            21,000            40,000            -                 

15 Chương trình dự án cấp bách chống hạn hán, xâm nhập mặn 34,407            20,000            14,407            -                 

16 
Thu hồi ứng các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg
50,000            50,000            -                 

17 
Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc

thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013)
30,000            30,000            -                 

18 Chương trình dự án cấp bách 244,996          25,000            77,500            37,500            104,996          

19 
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện

ma túy
18,000            18,000            -                 

20 
Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày

31/10/2016 của Chính phủ
45,282            45,282            -                 

21 
Chương trình mục tiêu bổ sung các dự án quan trọng Quốc gia từ nguồn dự

phòng
255,000          255,000          -                 

(4) Vốn trái phiếu Chính phủ 1,604,223       526,193          988,030          90,000            -                 

II VỐN NƯỚC NGOÀI 3,817,017       607,560          359,363          489,799          1,448,095       912,200          3,985,375       1,329,926       870,735          620,628          645,958          518,128          104%

Trong đó: Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng

trưởng xanh
704,972         9,560             20,000           2,799             338,267         334,346         155,160         100,000         55,160           22%
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