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Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, 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 hội1, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ2 và Nghị quyết của HĐND tỉnh3 liên quan đến kế hoạch đầu tư công; 

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4881/BKHĐT-

TH ngày 26/7/2021 về xây dựng kế hoạch năm 2022 và Công văn số 

6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước (NSNN) năm 2021 và căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Trung 

ương và ngân sách tỉnh, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, như sau: 

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

NĂM 2021  

Trên cơ sở Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 

09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội và dự toán NSNN năm 2021; các văn bản điều hành kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 như sau: 

1. Đánh giá chung kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 

được xây dựng và thực hiện với kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu đầu tiên đặt ra 

trong giai đoạn 2021 - 2025, tận dụng hiệu quả lan tỏa của đầu tư công đến tăng 

trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Luật Đầu tư công 2019 được áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đã tháo gỡ, giải quyết một số vướng mắc của Luật Đầu tư công năm 

2014; tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện 

                                           
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. 
2 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; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

3 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 
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kế hoạch đầu tư công năm 2021 bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, nhiệm vụ, giải pháp 

về đẩy nhanh tiến độ thi công, thủ tục thực hiện dự án, giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để tăng giải ngân vốn đầu tư công năm 

2021 được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển. 

Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư và đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án4, gửi các Sở thẩm định 

chuyên ngành thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê 

duyệt dự án theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu giám đốc các Sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các bộ 

phận chuyên môn ưu tiên bố trí nhân lực hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn 

chỉnh thủ tục và tập trung thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đảm 

bảo thời hạn quy định.  

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 hơn 5.015 tỷ đồng, bằng 77,6% 

so với kế hoạch vốn thực hiện năm 20205. Công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn 

được thực hiện bảo đảm đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, 

ngành Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh và được tập trung đẩy mạnh ngay 

từ đầu năm.  

Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được xác định là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm năm 2021 và được quy định cụ thể tại các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai ngay từ đầu năm để 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2021 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

đạt 95 - 100% kế hoạch vốn; trong đó đến hết Quý III năm 2021 đạt tối thiểu 60% 

kế hoạch theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

29/6/20216. Việc điều chuyển vốn kế hoạch năm 2021 trong nội bộ và giữa các 

ngành, địa phương đã được kiên quyết triển khai thực hiện, kịp thời, đúng quy 

định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

Nguồn lực triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản 

chỉ đạo của Tỉnh ủy về các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh đã được đảm bảo 

thực hiện trong năm 2021 hơn 696 tỷ đồng, tăng hơn 232 tỷ đồng so với kế hoạch 

thực hiện năm 20207. Nguồn vốn ODA trong năm 2021 tập trung đầu tư đầu tư 

lĩnh vực chủ yếu như giao thông, nông nghiệp phát triển nông thôn.  

Công tác hoàn ứng, thu hồi nợ tạm ứng, nợ tạm ứng quá hạn cũng được tập 

trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành và địa phương xử lý nhằm đẩy nhanh trong công 

tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và hạn chế được những rủi ro 

đầu tư. Trong đó, kế hoạch vốn NSTW năm 2021 đã bố trí hơn 71 tỷ đồng để hoàn 

                                           
4 Công văn 720/UBND-TH ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các 

dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025  
5 Kế hoạch vốn thực hiện năm 2020 là 6.464,181 tỷ đồng. 
6 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chỉnh phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 
7 Kế hoạch vốn năm 2020 bố trí 464,095 tỷ đồng để thực hiện 09 chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
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tất việc hoàn trả kế hoạch vốn NSTW ứng trước 252,357 tỷ đồng giai đoạn trung 

hạn 2021 - 2025 của tỉnh.  

Năm 2021, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích 

cực theo quy định của Luật Quy hoạch để làm cơ sở định hướng phát triển kinh 

tế xã hội và thu hút đầu tư; trong đó triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng 

Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Công tác đấu thầu qua mạng 

được đẩy mạnh thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch; tính đến tháng 10/2021, 

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

94,43%, theo giá trị gói thầu đạt 49,49%. 

2. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định 

số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 5.303,538 tỷ đồng. Trong năm 2021, 

UBND tỉnh đã bổ sung 288,686 tỷ đồng8; đồng thời, cắt giảm 576,740 tỷ đồng kế 

hoạch vốn nước ngoài ngân sách tỉnh vay lại năm 2021. Theo đó, kế hoạch vốn 

năm 2021 là 5.015,484 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương: 1.268,823 

tỷ đồng, vốn địa phương: 3.746,661 tỷ đồng. Cụ thể như sau: 

a) Vốn ngân sách địa phương: 3.746,661 tỷ đồng 

- Vốn trong nước: 3.471,801 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài tỉnh vay lại (nguồn bội chi ngân sách địa phương): 

274,860 tỷ đồng. 

b) Vốn ngân sách Trung ương: 1.268,823 tỷ đồng  

- Vốn hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu: 699,353 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát: 569,470 tỷ đồng. 

Đến nay, kế hoạch vốn năm 2021 đã phân bổ 4.973,897 tỷ đồng, đạt 99,2%; 

trong đó, vốn ngân sách Trung ương: 1.268,823 tỷ đồng, đạt 100% và vốn ngân 

sách tỉnh: 3.705,074 tỷ đồng, đạt 98,9%. Kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách tỉnh 

còn lại chưa phân bổ: 41,587 tỷ đồng9. 

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

a) Đối với thực hiện các chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Trong năm 2021 đã triển khai thực hiện 19 Chương trình, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh10 với tổng vốn đầu tư hơn 696,8 tỷ đồng, chiếm 18,7% kế hoạch vốn 

ngân sách tỉnh năm 2021.  

Một số Nghị quyết được bố trí kế hoạch vốn lớn để thực hiện như: Nghị 

quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường 

huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 

                                           
8 Gồm: nguồn khai thác quỹ đất 283,456 tỷ đồng và cải cách tiền lương 5,23 tỷ đồng 
9 Gồm: 4,170 tỷ đồng vốn trả nợ vay  sẽ bố trí khi đến kỳ trả hạn tháng 12/2021 và 37,417 tỷ đồng đề nghị chuyển 

nguồn sang năm 2022 để bố trí thực hiện hỗ trợ sau đầu tư của Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
10 19 Chương trình, Nghị quyết gồm 14 Nghị quyết chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 và 05 Nghị quyết mới 

giai đoạn 2021 – 2025. 
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2025 là 170 tỷ đồng; Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 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: 100 tỷ đồng; 

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021 quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 100 tỷ đồng; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

22/7/2020 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi 

Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 là 46 tỷ đồng. 

Các Nghị quyết hỗ trợ sau đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2021 từ đầu 

năm tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 55 tỷ đồng11. Đến 

nay, đã phân bổ 6,484 tỷ đồng, gồm: Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, kế hoạch vốn năm 2021 đã hỗ trợ 2,593 tỷ 

đồng cho 01 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã thực hiện 02 dự án đầu tư nông nghiệp 

và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh12 và đang tiếp tục công tác thẩm tra hỗ 

trợ đầu tư đối với 04 dự án13; Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh về Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công 

trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn năm 2021 bố 

trí 3,981 tỷ đồng hỗ trợ 02 dự án góp phần mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại 

huyện Duy Xuyên và Thăng Bình14. 

b) Kết quả thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực 

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 5.015,484, sau khi thực hiện các nội dung 

trả nợ vay đến hạn các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; bố 

trí dự phòng và phân bổ cho các địa phương thực hiện theo tiêu chí, định mức. Kế 

hoạch vốn năm 2021 còn lại hơn 3.157,1 tỷ đồng (không bao gồm nguồn thu tiền 

sử dụng đất năm 2021) đã phân bổ đầu tư 178 dự án theo từng ngành, lĩnh vực; 

trong đó 44 dự án hoàn thành15, 77 dự án chuyển tiếp16, 45 dự án mới17 và dự án 

chuẩn bị đầu tư18 và thực hiện 19 chương trình, Nghị quyết HĐND tỉnh. Kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 đã tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực then chốt 

như: Giao thông, nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, văn hóa xã hội, y tế, quốc 

phòng an ninh,… Cụ thể như sau: 

 

                                           
11 Trong đó, Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 là 40 tỷ đồng; Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 là 15 tỷ đồng. 
12 Gồm 02 dự án: Xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản các sản phẩm giống nông nghiệp tại CCN Chợ Lò, huyện 

Phú Ninh; Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập tủng tại thôn Khánh tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. 
13 04 dự án, gồm: Trang trại chăn nuôi QCTEK tại thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; Khu dịch vụ- 

thương mại thủy sản hậu cần nghề cá Cảng cá Tam Quang; Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Trà My; Nhà 

máy chế biến gỗ và viên nén sinh học từ phế phẩm nông lâm sản tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức. 
14 Gồm 02 dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại xã Duy Phước; Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước 

thị trấn Hà Lam và các xã Bình Quý, Bình Phục huyện Thăng Bình. 
15 44 dự án hoàn thành gồm: ngân sách tỉnh 32 dự án, NSTW 12 dự án 
16 74 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch gồm: ngân sách tỉnh 40 dự án, NSTW 22 dự án, vốn nước 

ngoài 12 dự án 
17 45 dự án mới, gồm: ngân sách tỉnh 44 dự án, NSTW 01 dự án 
18 15 dự án chuẩn bị đầu tư, gồm: ngân sách tỉnh 03 dự án, NSTW 12 dự án 
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- Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 72,274 tỷ đồng; trong đó NSTW bố trí 

41,045 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 31,229 tỷ đồng. Vốn NSTW bố trí đầu tư 03 dự án 

chuyển tiếp gồm: 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 GaRi và xã AXan, 

huyện Tây Giang (giai đoạn 2); Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu, tuyến trung 

tâm xã Trà Linh - Măng Lùng. Ngân sách tỉnh bố trí 18,546 tỷ đồng để đầu tư 04 

dự án mới và 28 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 48/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 2018-2025; 

đồng thời, bố trí 5,401 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

17/9/2020 về xây dựng chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới, đất liền 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao Du lịch - Phát thanh truyền hình: 104,274 tỷ 

đồng; trong đó, NSTW bố trí 95,374 tỷ đồng để thu hồi hoàn ứng dự án Tượng 

đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 1,5 tỷ đồng để thực hiện dự án chuyển tiếp 

Nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ngân sách tỉnh bố trí 

8,7 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND hỗ trợ các địa phương 

tu bổ các di tích cấp tỉnh góp phần khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của 

các di tích, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ, gìn giữ di tích. 

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình: 59,569 tỷ đồng; trong đó, NSTW bố trí 

4,65 tỷ đồng đầu tư hoàn thành dự án Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện 

Sản - Nhi. Ngân sách tỉnh là 39,573 tỷ đồng; vốn nước ngoài NSTW cấp phát thực 

hiện dự án Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng. Năm 2021, 

nguồn vốn ngân sách tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm 

trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc - Cơ 

sở 2, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Bệnh viện Phụ sản - Nhi) và Trung tâm y 

tế huyện Quế Sơn; đồng thời, bố trí 5,356 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 

47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến 

năm 2020, tầm nhìn đến 2025 để quyết toán cho 04 dự án trạm y tế hoàn thành và 

06 dự án trạm y tế chuyển tiếp ở các địa phương.  

- Lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp, thủy lợi thủy sản và định canh, định cư: 

652,426 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương: 202,414 tỷ đồng, ngân sách 

tỉnh là 325,012 tỷ đồng, vốn nước ngoài 105 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung 

ương đã bố trí hoàn thành một số dự án lớn, như: Thủy lợi đa mục tiêu khắc phục 

thiên tai ngập úng vùng sản xuất màu 3 xã, huyện Quế Sơn, Chống xói lở khẩn 

cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020.   

- Lĩnh vực công, thương nghiệp: 159,173 tỷ đồng; trong đó, NSTW bố trí 116,394 

tỷ đồng thanh toán khối lượng và chuyển tiếp cho các dự án năng lượng, hạ tầng khu 

kinh tế ven biển và cửa khẩu; ngân sách tỉnh bố trí 32,779 tỷ đồng tiếp tục thực hiện dự 

án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 và đầu tư dự án mới 

Đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đi KCN Tam Anh (giai đoạn 2); 
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vốn nước ngoài bố trí 10 tỷ đồng hoàn thành dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 (EU tài trợ). 

- Lĩnh vực giao thông đường bộ: kết cấu hạ tầng giao thông trong năm 2021 

được đầu tư tương đối đồng bộ với kế hoạch vốn phân bổ 1.368,885 tỷ đồng. Vốn 

NSTW thực hiện chương trình hỗ trợ có mục tiêu 156,246 tỷ đồng, vốn nước 

ngoài 120 tỷ đồng. Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 673,779 tỷ đồng 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 quan trọng có tính chất phát triển vùng, liên vùng, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội của các địa phương, như: Đường từ xã Tà Lu- thị trấn Prao- 

xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc); Cầu Hội Khách 

- Tân Đợi,... và khởi công mới một số dự án như Cầu Tam Tiến và đường dẫn; 

Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C; Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao; Sửa 

chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình 

Cầu Liêu Km 1+255, tuyến ĐT 611B,...  

Ngoài ra, ngân sách tỉnh bố trí 170 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 38/NQ-

HĐND ngày 17/9/2021 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao 

thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và 14,37 tỷ đồng 

thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung nhiệm vụ và giải 

pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, trong đó thống nhất bố trí 

nguồn vốn sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do làm 

đường công vụ phục vụ thi công cao tốc 14,37 tỷ đồng.  

4. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và các giải pháp đã 

triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo 

các chỉ đạo của Chính phủ. 

4.1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

Tổng vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh (không bao gồm các dự án 

do Trung ương quản lý) là 7.307,433 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 

sau khi điều chỉnh là 5.015,484 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài 2.291,949 

tỷ đồng.  

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh và qua rà soát, tổng vốn đầu tư 

công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý tính đến hết ngày 30/11/2021 đã 

giải ngân 4.863,332 tỷ đồng, đạt 66,6% so với tổng vốn đầu tư công năm 2021 

(nếu chưa tính 1.430 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất, giải ngân đạt 82,7%). Trong 

đó, kế hoạch năm 2021 giải ngân 3.365,102 tỷ đồng đạt 67,1%, kế hoạch vốn năm 

2020 kéo dài giải ngân 1.498,230 tỷ đồng đạt 65,4%. 

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 cụ thể như sau: 
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         ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 

KHV năm 

2021 đầu 

năm 

KHV năm 

2021 sau 

khi điều 

chỉnh 

Lũy kế giải ngân từ 

đầu năm đến ngày 

30/11/2021 

Số vốn 
Tỷ lệ 

(%) 

 TỔNG SỐ 5.303.538 5.015.484 3.365.102 67,1% 

I 

Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương hỗ 

trợ 

       1.268.823  1.268.823 497.437 39,2% 

1 
Vốn hỗ trợ theo 

ngành, lĩnh vực 
699.353 699.353 383.002 54,8% 

2 
Vốn nước ngoài 

NSTW cấp phát 
569.470 569.470 114.435 20,1% 

II 
Nguồn vốn đầu tư 

trong cân đối NSĐP 
4.034.715 3.746.661 2.867.665 76,5% 

1 Vốn trong nước 3.183.055 3.471.801 2.710.497 78,1% 

2 
Vốn nước ngoài tỉnh 

vay lại 
851.660 274.860 157.168 57,2% 

 

4.2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021 theo các chỉ đạo của Chính phủ 

Thực hiện quy định của Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2021 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 2021; Nghị quyết số 63/NQ-

CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 

và đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai các giải pháp quyết liệt, 

hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng 

đầu năm 2021; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị 

và chủ đầu tư; tập trung tháo gỡ và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng 

mắc đối với từng nguồn vốn, từng dự án. Cụ thể như sau: 

(1) Công tác chỉ đạo, điều hành: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021. Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, 

UBND tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 

27/8/2021 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa 
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bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 6166/UBND-KTTH triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy. Ngoài ra, UBND tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản19 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể 

thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định việc giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; đồng thời, 

đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu thực hiện mục tiêu tỷ lệ 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch vốn; trong đó đến 

hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch. 

Nội dung về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh 

chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp thường kỳ, giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh 

và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh 

tế xã hội hằng tháng cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 thành lập Tổ công tác 

kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình 

sử dụng vốn nhà nước và thực tế kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tổ Công 

tác đã tiến hành tổ chức làm việc trực tiếp với các Sở, Ban, ngành địa phương, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát và xử lý hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các điểm nghẽn, 

vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01/9 đến 

ngày 30/9/2021, Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với 12 đơn vị có tỷ lệ giải ngân chưa 

đạt yêu cầu và có nhiều dự án giải ngân chậm do vướng mắc thủ tục đầu tư và giải phóng 

mặt bằng (04 Sở, ban, ngành và 08 UBND cấp huyện).  

(2) Từ ngày 01/7/2021 đến nay, căn cứ kết quả giải ngân của các dự án, đã 

điều chuyển hơn 1.582,9 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2021: 1.370,6 tỷ đồng, kế 

hoạch vốn năm 2020 kéo dài 212,3 tỷ đồng). Trong đó vốn NSTW 417,4 tỷ 

đồng20; vốn ngân sách tỉnh 1.165,6 tỷ đồng21. Hiện nay, đang tiếp tục rà soát, điều 

chuyển dứt điểm kế hoạch vốn của các dự án không giải ngân hết vốn đầu tư năm 

2021 được giao sang các dự án đủ điều kiện và có khả năng giải ngân ngay sau 

khi bổ sung kế hoạch vốn khoảng 328,3 tỷ đồng22. 

(3) Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 

đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết cho tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 

số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 là 7.337,693 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước 

5.676,969 tỷ đồng, trong đó thu hồi ứng trước NSTW 252,357 tỷ đồng; vốn nước 

ngoài 1.660,7 tỷ đồng. Trong kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh đã bố trí thu hồi 

181 tỷ đồng và thực hiện thủ tục hoàn trả 71,350 tỷ đồng còn lại. Như vậy, Quảng 

Nam đã hoàn tất việc hoàn trả kế hoạch vốn NSTW ứng trước, theo đó, tỷ lệ giải 

ngân kế hoạch được cải thiện. 

                                           
19 Các văn bản của UBND tỉnh ban hành về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, gồm: 

Công văn số 589/UBND-TH ngày 29/01/2021; Công văn 1526/UBND-TH ngày 23/3/2021; Công văn 

3141/UBND-KTTH ngày 26/5/2021; Công văn 3520/UBND-KTTH ngày 11/6/2021; Công văn 4012/UBND-

KTTH ngày 02/7/2021,… 
20 Bao gồm, vốn trong nước 287,4 tỷ đồng; vốn nước ngoài NSTW cấp phát 130 tỷ đồng. 
21 Bao gồm: vốn trong nước điều chuyển 588,9 tỷ đồng, vốn nước ngoài tỉnh vay lại giảm 576,7 tỷ đồng. 
22 Bao gồm: vốn NSTW 205,8 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 167,1 tỷ đồng 
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(4) Để hạn chế những tồn tại, vướng mắc về công tác giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 -2025, đối với những công trình khởi công mới năm 2022, các dự 

án sử dụng NSTW giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ 

trương đầu tư và UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, đã chỉ 

đạo các chủ đầu tư các dự án mới thuộc giai đoạn 2021 - 2025 phải hoàn thành tất 

cả các thủ tục đầu tư trong năm 2021, để đến đầu năm 2022, chính thức triển khai 

thực hiện dự án. 

5. Tình hình kiểm soát nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Quý III/2021 

Số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết Quý III năm 2021 là 1.087,5 

tỷ đồng, gần bằng Quý III năm 202023, trong đó cấp tỉnh tăng 9,8 tỷ đồng, cấp 

huyện tăng 30,2 tỷ đồng. 

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

- Cấp tỉnh: Nợ đọng xây dựng cơ bản 462,0 tỷ đồng, trong đó một số chủ 

đầu tư có nợ lớn như: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 375,9 tỷ 

đồng (nợ chủ yếu của dự án cầu Cửa Đại 156,7 tỷ đồng; dự án phòng chống lụt 

bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ 106,6 tỷ đồng; dự án nạo vét luồng vào cảng 

Kỳ Hà 63,5 tỷ đồng; dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện 

Núi Thành 26,3 tỷ đồng…); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông 38,8 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ 

đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ) 19,4 tỷ đồng; Cầu 

Nông Sơn và đường nối từ Cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông 8,2 tỷ 

đồng; Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ 6,2 tỷ đồng); 

Sở Giao thông Vận tải 18,6 tỷ đồng;... 

- Cấp huyện: Nợ đọng xây dựng cơ bản 625,5 tỷ đồng. Một số huyện có nợ 

lớn như: Tiên Phước: 134,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 118,0 tỷ 

đồng; Duy Xuyên: 65,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 50,4 tỷ đồng; 

Thăng Bình: 63,7 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 38,5 tỷ đồng; Hội 

An: 58,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 52,2 tỷ đồng; Tam Kỳ: 55,4 

tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 55,4 tỷ đồng; Hiệp Đức: 43,5 tỷ 

đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 13,6 tỷ đồng; Tây Giang: 42,1 tỷ đồng, 

trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 29,6 tỷ đồng;… 

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

- Nguồn ngân sách Trung ương: 25,8 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu 

quốc gia (cấp tỉnh nợ 9,9 tỷ đồng; cấp huyện nợ 15,8 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách tỉnh 518,2 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 447,1 tỷ đồng; cấp huyện 

nợ 71,2 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách huyện 458,6 tỷ đồng (cấp huyện nợ 458,6 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách xã 69,6 tỷ đồng (cấp huyện nợ 69,6 tỷ đồng). 

                                           
23 Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết Quý III năm 2020 là 1.088,6 tỷ đồng 
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- Nguồn khác 15,3 tỷ đồng (cấp tỉnh 5,0 tỷ đồng; cấp huyện 10,4 tỷ đồng). 

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

lớn hơn 1,5 lần mức phân cấp cân đối ngân sách hằng năm của cấp huyện như: 

Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tiên Phước, Tây Giang. Trong đó, có 

một số huyện gần như không đảm bảo nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng 

cơ bản phát sinh trên địa bàn huyện.  

6. Các tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực kiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2021  

(1) Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn chưa đạt yêu cầu, 

thấp hơn so với cùng kỳ năm 202024 và chưa được các ngành, địa phương tập 

trung và quyết tâm triển khai thực hiện. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, 

dẫn đến phải cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân thấp, 

không có khả năng giải ngân hết trong năm 2021 sang các dự án có nhu cầu bổ 

sung vốn và có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung vốn. Ngoài ra, nguồn 

vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 lớn (hơn 2.290 tỷ đồng), ảnh hưởng đến 

công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Nợ xây dựng cơ bản tuy có giảm 

nhưng vẫn còn lớn, cần phải bố trí nguồn vốn của kế hoạch năm sau để xử lý, tạo 

ra áp lực đối với ngân sách các cấp. 

(2) Các dự án chuyển tiếp gặp vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn 

gốc sử dụng đất. Các dự án khởi công mới năm 2021 đã được phân bổ kế hoạch 

vốn triển khai thực hiện và chuẩn bị đầu tư ngay từ đầu năm; tuy nhiên, đến 

30/9/2021, một số dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư nên đã bị cắt 

giảm kế hoạch vốn năm 2021 tại Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

của UBND tỉnh25.  

(3) Một số dự án ODA vẫn đang triển khai các thủ tục thực hiện đấu thầu 

các gói thầu dự án (Liên kết vùng miền trung, Cải thiện môi trường Chu Lai Núi 

Thành) hoặc đang trong giai đoạn chờ nhà tài trợ phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi (Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An) và lựa chọn nhà thầu 

thực hiện thẩm định giá, cơ quan thẩm định dự toán (Nâng cao năng lực ngành Y tế); 

công tác đền bù, di dân và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc (Hồ chứa 

nước Lộc Đại, Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Trà My); đồng thời, một số 

dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán và thanh toán kế hoạch vốn. 

(5) Một số dự án hoàn thành dở dang, chậm bàn giao, quyết toán, dẫn đến 

tình trạng kéo dài tiến độ, hiệu quả chưa cao, gây lãng phí nguồn lực trong đầu tư. 

Công tác đấu thầu có nơi chưa thật sự nghiêm túc, thiếu sự giám sát thường xuyên 

của cơ quan chức năng; năm 2021 còn xãy ra một số sai phạm, gây hậu quả nghiêm 

trọng.  

                                           
24 Đến ngày 30/11/2020, tổng vốn năm 2020 giải ngân 5.311,465 tỷ đồng, đạt 61,2% so với kế hoạch vốn sau khi 

điều chỉnh tại thời điểm tháng 11/2021 là 8.697,967 tỷ đồng.  
25 Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 

và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vi, địa phương đã cắt giảm 31,746 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân 

sách tỉnh năm 2021 của 12 dự án. 
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(6) Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự án và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: giá vật liệu xây dựng tăng cao; tình hình 

dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp,…  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công năm 2022 

 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường 

lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị 

quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/11/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022; phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

2050 và các quy hoạch khác có liên quan.  

Mục tiêu, định hướng của đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2022 lấy đầu tư công dẫn dắt để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần 

kinh tế khác; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội năm 2022. Tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, 

lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công.  

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được xây dựng đảm bảo sát thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu phát triển của ngành, địa phương; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án kết nối liên vùng, các dự án quan 

trọng, cấp thiết của tỉnh; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư hợp lý để nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của 

ngành, địa phương. Bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, 

trong đó ưu tiên vốn đầu tư cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, đảo, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, 

bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường năng 

lực hệ thống hạ tầng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95% 

kế hoạch vốn Chính phủ giao. 

2. Nguyên tắc chung lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 

a) Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 phải phù 

hợp với quy định của Luật Đầu tư công 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết số 973/2020/UBTVQG14 

ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-

TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Kế hoạch đầu tư năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục tình trạng bố trí vốn 

dàn trải, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch và 

công bằng; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho cấp 
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huyện, xã theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.  

c) Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 chi tiết theo từng ngành, 

lĩnh vực không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

NSNN của tỉnh chi tiết theo ngành, lĩnh vực đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội 

tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/10/2021 về tình hình, kết quả thực hiện kế 

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

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn được giao trong kế hoạch năm 

2021. 

d) Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và vốn thực hiện 

dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư công 2019. 

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

đầu tư dự án; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án. 

- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được bố trí để lập, thẩm định, quyết 

định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

- Vốn thực hiện dự án được bố trí để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ 

thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án hoặc hạng mục của dự 

án, tổ chức thi công và các công việc khác theo quyết định phê duyệt dự án. 

đ) Dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của cấp nào (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã) thì cấp đó chủ động huy động nguồn lực triển khai thực hiện, quản lý đầu tư 

theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh26. Vốn bố trí cho các dự án sử 

dụng nhiều nguồn phải đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các cấp ngân sách tỉnh, huyện, 

xã theo cam kết và tiến độ thực hiện dự án. 

e) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thực hiện giải ngân trong 01 năm 

ngân sách, không được phép kéo dài sang năm 2023, trừ trường hợp bất khả kháng 

(không quá ngày 31/12/2023) theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 

và Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối 

với vốn ngân sách địa phương. 

3. Nguyên tắc bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

3.1. Nguyên tắc bố trí nguồn ngân sách địa phương 

a) Danh mục dự án phải thuộc danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương và đáp ứng điều 

kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công, gồm: (i) Chương 

trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp; (ii) Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối 

tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 

                                           
26 Gồm 02 Nghị quyết: số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; 

số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp 

tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 
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b) Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án 

trừ đi luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã trình cấp có thẩm quyền trừ đi số vốn 

đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án; phù hợp với khả năng thực hiện và 

giải ngân trong năm 2022. 

c) Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng 

xây dựng cơ bản (nếu có). 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết 

toán hoàn thành. 

- Bố trí đảm bảo vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt. 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt, 

trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm 

C so với thời gian tối đa được quy định để phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên, mới bố trí dự án khởi công 

mới, trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để 

sẵn sàng triển khai thực hiện. 

- Rà soát việc bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án thuộc các trường 

hợp sau theo chỉ đạo của UBND tỉnh: 

+ Công văn số 6166/UBND-KTTH ngày 15/9/2021: Đối với các dự án khởi 

công mới năm 2022 đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và Quyết định 2381/QĐ-

UBND ngày 20/8/2021, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến ngày 

30/11/2021 mà dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C, 

chưa trình HĐND tỉnh đối với dự án nhóm B và thủ trưởng cơ quan được giao 

nhiệm vụ phải có báo cáo giải trình về trách nhiệm đối với UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

+ Công văn số 7351/UBND-TH ngày 18/10/2021: Đối với các dự án mà 

chủ đầu tư không tích cực trong hoàn trả số dư tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn 

thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh không bổ sung kế hoạch vốn cho 

dự án trong năm 2021 và kế hoạch 2022, đồng thời gửi danh sách cho Sở Nội vụ 

để theo dõi, tham mưu đánh giá, xếp loại thi đua năm 2021. 

3.2. Nguyên tắc bố trí nguồn ngân sách trung ương 

 Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021, cụ thể: 

a) Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực dự kiến bố trí theo thứ tự ưu 

tiên như sau: 



14 

- Danh mục dự án phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-

TTg ngày 15/9/2021 và đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại 

Điều 53 Luật Đầu tư công “1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư 

công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công 

khẩn cấp; 2. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định.”. 

- Bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước 

ngân sách Trung ương. 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2022. 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo 

quy định; dự án chuyển phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn. 

- Bố trí đủ vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA có nghĩa vụ thanh toán 

năm 2022 đến hạn thanh toán. 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt, 

trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm 

C so với thời gian tối đa được quy định để phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên, mới bố trí dự án khởi công 

mới, phải đảm bảo có quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật 

Đầu tư công “Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 

năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc và UBND cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.”. 

b) Vốn nước ngoài dự kiến bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc Hiệp định trong năm 2022 không có khả 

năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022. 

- Dự án khởi công mới đã ký Hiệp định hoặc dự kiến ký Hiệp định đến ngày 

31/12/2021 và có khả năng giải ngân trong năm 2022. 

4. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Ngày 22/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Báo 

cáo số 123/BC-UBND ngày 19/7/2021 là 7.169,333 tỷ đồng, trong đó ngân sách 

địa phương 4.720,5 tỷ đồng và ngân sách trung ương 2.448,883 tỷ đồng. 

Ngày 11/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 tại Công văn số 6926/BKHĐT-TH và dự báo tình hình thu ngân 

sách, theo đó dự kiến kế hoạch vốn năm 2022 giảm 1.308,069 tỷ đồng so với Báo 

cáo 123/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh, gồm: 

- Nguồn ngân sách địa phương giảm 263,364 tỷ đồng, cụ thể: 

+ Nguồn theo tiêu chí, định mức, tăng 2,838 tỷ đồng. 
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+ Nguồn thu sử dụng đất tăng 467 tỷ đồng. 

+ Nguồn xổ số kiến thiết giảm 10 tỷ đồng. 

+ Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi giảm 910 tỷ đồng. 

+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương tăng 186,6 tỷ đồng. 

- Nguồn ngân sách Trung ương giảm 1.044,707 tỷ đồng, cụ thể: 

+ Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ chưa thông 

báo kế hoạch vốn năm 2022 (tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 dự 

kiến 1.004 tỷ đồng). 

+ Vốn nước ngoài giảm 40,708 tỷ đồng. 

Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 dự kiến là 5.861,264 tỷ 

đồng, bằng 117% so với thực hiện kế hoạch năm 2021, gồm: 

a) Nguồn ngân sách địa phương: 4.457,138 tỷ đồng, bằng 119% so với thực 

hiện kế hoạch năm 2021, cụ thể: 

- Nguồn theo tiêu chí, định mức 910,838 tỷ đồng, bằng 106% so với thực 

hiện kế hoạch năm 2021. 

- Nguồn thu sử dụng đất 2.267 tỷ đồng, bằng 132% so với thực hiện kế 

hoạch năm 2021, trong đó đưa vào cân đối 948 tỷ đồng. 

- Nguồn xổ số kiến thiết 90 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện kế hoạch 

năm 2021. 

- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi 550 tỷ đồng, bằng 83% so với thực 

hiện kế hoạch năm 2021. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 639,3 tỷ đồng, bằng 233% so với 

thực hiện kế hoạch năm 2021. 

b) Nguồn ngân sách Trung ương (chưa tính 03 chương trình mục tiêu Quốc 

gia) 1.404,126 tỷ đồng, bằng 111% so với thực hiện kế hoạch năm 2021, cụ thể: 

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 839,001 tỷ đồng, bằng 120% 

so với thực hiện kế hoạch năm 2021. 

- Vốn nước ngoài 565,125 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện kế hoạch 

năm 2021. 

5. Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 dự kiến là 5.861,264 tỷ đồng, gồm: Ngân 

sách địa phương 4.457,138 tỷ đồng; ngân sách Trung ươn: 1.404,126 tỷ đồng. 

a) Nguồn ngân sách địa phương: 4.457,138 tỷ đồng, phân bổ như sau: 

- Dự phòng và đối ứng các dự án ODA: 230 tỷ đồng (Dự phòng 80 tỷ đồng; 

đối ứng các dự án ODA 150 tỷ đồng). 

- Bội chi và trả nợ vay đến hạn: 776,4 tỷ đồng (bội chi 639,3 tỷ đồng; trả 

nợ vay đến hạn 137,1 tỷ đồng). 

- Phân bổ cho cấp huyện: 2.122,251 tỷ đồng. 
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+ Theo tiêu chí, định mức vốn ngân sách tập trung: 273,251 tỷ đồng. 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.319 tỷ đồng 

+ Thực hiện chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh: 620 tỷ đồng. 

- Phân bổ cho dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện: 1.238,487 tỷ đồng. Theo 

các nguyên tắc phân bổ nêu trên, dự kiến bố trí kế hoạch vốn cho các dự án như 

sau: 

+ Dự án quyết toán hoàn thành và hoàn thành trước năm kế hoạch: 58,789 

tỷ đồng. 

+ Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm kế hoạch: 109,883 tỷ đồng, 

bố trí đến khoảng 75-85% tổng mức đầu tư phần ngân sách tỉnh. 

+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch: 671,375 tỷ đồng.  

+ Kế hoạch vốn còn lại để bố trí khởi công mới 74 dự án năm 2022 là 

398,440 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho dự án nhóm B khoảng 8% và dự án nhóm C 

khoảng 24%; riêng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Trường bắn - 

Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tại xã Tiên Phong, 

huyện Tiên Phước, bố trí 16/17,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư để thực hiện. 

b) Nguồn ngân sách Trung ương: 1.404,126 tỷ đồng 

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 839,001 tỷ đồng, phân bổ 

như sau: 

+ Tính theo giai đoạn: Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 

542,240 tỷ đồng; dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 là 296,762  tỷ đồng, 

trong đó bố trí cho dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) 

là 190,556 tỷ đồng. 

+ Tính theo năm kế hoạch: Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch: 

4,638 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm kế hoạch: 34,888 tỷ 

đồng. 

- Vốn nước ngoài dự kiến 565,125 tỷ đồng, phân bổ như sau: 

+ Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 495 tỷ đồng. 

+ Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 là 70,125 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại các Phụ biểu 01 - 06 đính kèm) 

6. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 

(1) Các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục điều chỉnh dự án, tiến độ 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới; đôn đốc các nhà thầu 

đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai; chủ động quyết liệt trong 

công tác giải ngân, thanh toán khối lượng, thu hồi nợ tạm ứng. Các ngành và địa 

phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng, góp phần nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy 

nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

(2) Các cấp, các ngành tập trung tối đa nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, 
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vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án 

trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. Tiếp tục nâng cao vai trò của các Tổ 

công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về rà soát, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại ngành và địa phương. Các sở 

quản lý chuyên ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh, bổ 

sung dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định. 

(3) Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 và kế hoạch vốn 

năm 2021 kéo dài (nếu có) theo từng mốc thời gian cụ thể của các dự án có tỷ lệ 

ngân thấp, dự án chậm các thủ tục đầu tư sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung 

vốn, có khả năng giải ngân hoặc thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy 

nhanh tiến độ. Chủ động chấm dứt đầu tư các dự án kém hiệu quả, thiếu tính khả 

thi để tập trung đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng khác, tránh lãng phí 

nguồn lực đầu tư.  

(4) Ưu tiên tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ 

bản. Các chủ đầu tư cấp tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn 

trương thực hiện quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành để có cơ sở bố 

trí kế hoạch vốn thanh toán nợ.  

(5) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, các chủ đầu 

tư tiếp tục chủ động làm việc với các nhà tài trợ, các bộ, ngành Trung ương và các 

sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện dự án, nhất là thủ tục ký kết Hiệp định, tư vấn lập dự án, thư không phản đối và 

gia hạn hợp đồng để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022.  

(6) Tập trung công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 cũng như thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột 

xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, 

những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc. Các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc (chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án; đồng thời, chủ động 

báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (bổ sung, cắt giảm) kế hoạch đầu tư năm 

2022 để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư. 

(7) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc nhập dữ liệu lên Hệ thống quản lý dự án đầu tư công; xử lý thủ tục về 

đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng; tăng cường công 

tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. 

(8) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho các dự án; tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, xử lý nghiêm 

các vi phạm đối với tập thể, người đứng đơn vị trong công tác thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; 

bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, loại bỏ dự án Trụ sở Huyện ủy Duy Xuyên, 

Đóng mới Tàu Kiểm ngư ra khỏi danh mục dự án khởi công mới thuộc dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 và hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Duy Xuyên 7,466 tỷ đồng 

từ nguồn ngân sách tỉnh, để thanh toán kinh phí thực hiện dự án Trụ sở làm việc 

Huyện ủy Duy Xuyên, hạng mục: Khối nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục 

phụ trợ.  

2. Để đảm bảm thực hiện mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch vốn Chính phủ giao, bên cạnh việc 

kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, đề nghị HĐND thống nhất 

nội dung điều chuyển cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của những công trình, dự 

án khởi công mới năm 2022, như sau: 

- Đối với những công trình khởi công mới năm 2022 đã được HĐND tỉnh 

thống nhất chủ trương đầu tư và UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư thực hiện dự án: 

đến ngày 31/3/2022 chưa có quyết định phê duyệt dự án sẽ thực hiện điều chuyển, 

cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.  

- Đối với những công trình khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh 

thống nhất tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X sẽ thực hiện cắt giảm kế hoạch 

vốn năm 2022 nếu đến thời hạn ngày 31/5/2022 chưa có quyết định phê duyệt dự 

án. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh) 
 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c); 

- BTV Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP, các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

[daky] 
 

Lê Trí Thanh 
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