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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện

đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao 
thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hội An;
- Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn;
- Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.

  
Thực hiện Công văn số 3661/BKHĐT-TH ngày 14/6/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Công văn số 3653/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND 
tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện 
đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

1. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
Luật Đầu tư công năm 2019.
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021, Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số 
dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Công văn số 3738/BKHĐT-KTĐPLT ngày 16/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn 
ngân sách trung ương (lần 2) giai đoạn 2021 - 2025.

Công văn số 3942/UBND-KTTH ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc 
báo cáo điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
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Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối đầu tư của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư số 183/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021 đối với dự án Nâng cấp, 
mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK; Báo cáo số 
32/BC-SKHĐT ngày 22/01/2021 đối với dự án Hồ Suối Thỏ; Báo cáo số 
166/BC-SKHĐT ngày 05/4/2021 đối với dự án Đường trục chính Tam Hòa nối 
từ Quốc lộ 1 đến đường 129 (Võ Chí Công) và ĐT613B; Báo cáo số 193/BC-
SKHĐT ngày 15/4/2021 đối với dự án Đường nối ĐT609C đến Quốc lộ 14B; 
Báo cáo số 154/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 đối với dự án Cầu Vân Ly và 
đường dẫn; Báo cáo số 189/BC-SKHĐT ngày 14/4/2021 đối với dự án Đường 
nối từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1A; Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021 
đối với dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam; Báo cáo số 203/BC-
SKHĐT ngày 15/4/2021 đối với dự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi 
đường ven biển 129; Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 21/01/2021 đối với dự án 
Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An; Báo cáo số 30/BC-SKHĐT ngày 
21/01/2021 đối với dự án Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Công văn số 508/UBND-TCKH ngày 29/6/2021 của UBND huyện Nam 
Trà My về việc cam kết đối ứng vốn thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường 
Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK.

2. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
Các dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025. 
Tuy nhiên:

- Tại Điểm a Khoản 1 Phần III Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định: “Bố trí vốn ngân sách trung ương tối thiểu bằng 
mức vốn được thông báo tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 đối 
với các mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, 
đường ven biển; trường hợp bố trí vốn thấp hơn, phần chênh lệch nộp trả về 
ngân sách trung ương; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đền 
bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt 
để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án”.

- Tại mục 2 Công văn số 3738/BKHĐT-KTĐPLT ngày 16/6/2021, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã xác định nguồn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án 
chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 là đảm bảo quy định Khoản 2 Điều 89 
Luật Đầu tư công (không vượt quá 20% kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 
trung ương giai đoạn 2021 - 2025). Tuy nhiên, cần bố trí đảm bảo so với tổng 
mức đầu tư đối với các dự án sử dụng 100% ngân sách trung ương. Nếu bố trí kế 
hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 đủ tổng mức đầu tư dự án thì sẽ không sử dụng 
hết (dự phòng không sử dụng, tiết kiệm qua đấu thầu, …), kế hoạch vốn còn lại 
sẽ nộp trả về ngân sách trung ương.

Từ những nguyên nhân trên và để sử dụng hết nguồn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh có Công văn số 3942/UBND-KTTH 
ngày 30/6/2021 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, bổ sung phương án 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/dau-tu/cong-van-419-ttg-ktth-2021-du-kien-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-469771.aspx


3
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương 
giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án 
khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025.

3. Kết luận
Các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng 

nguồn ngân sách trung ương. Tuy nhiên, đối chiếu các quy định hiện hành về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư các dự án sử dụng 
ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Chi tiết 
nguồn vốn các dự án theo biểu đính kèm).

Sau khi các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định, Thủ tướng Chính 
phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách 
trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí 
nguồn vốn thực hiện đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn trong thời gian 
không quá 04 năm, kể từ năm thực hiện đầu tư.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND 
thành phố Hội An; UBND thị xã Điện Bàn; UBND huyện Nam Trà My hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ 
trương đầu tư; huy động cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện thực hiện 
đầu tư phần còn lại.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, KTN, LĐVX, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NS huyện

TỔNG SỐ       4.022.000       3.972.000            50.000       4.022.000       2.440.000       1.577.000              5.000 

I QUỐC PHÒNG 141.000        141.000        -                141.000        136.000        -                5.000             

1
Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh

thuộc vùng ATK

UBND huyện 

Nam Trà My

183-

09/4/2021
141.000        141.000        141.000        136.000        5.000             

II CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 3.881.000     3.831.000     50.000          3.881.000     2.304.000     1.577.000     -                

II.1 NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 150.000        150.000        -                150.000        120.000        30.000          -                

1 Hồ Suối Thỏ

BQL dự án 

ĐTXD các 

công trình 

NN&PTNT

32-

22/01/2021
150.000        150.000        150.000        120.000        30.000          

II.2 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2.809.000     2.759.000     50.000          2.809.000     1.778.000     1.031.000     -                

1
Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường

129 (Võ Chí Công) và ĐT613B

166-

05/4/2021
646.000        646.000        646.000        517.000        129.000        

2  Đường nối ĐT609C đến Quốc lộ 14B
193-

15/4/2021
550.000        500.000        50.000          550.000        440.000        110.000        

3 Cầu Vân Ly và đường dẫn
154-

29/3/2021
525.000        525.000        525.000        420.000        105.000        

4 Đường nối từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1A
189-

14/4/2021
590.000        590.000        590.000        3.000             587.000        

DANH MỤC DỰ ÁN THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 330/BC-SKHĐT ngày  01/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư )

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã thẩm định điều 

chỉnh

Tổng số

Trong đó

Đơn vị tính: Triệu đồng

BQL dự án 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã thẩm định

Số Báo cáo; 

ngày, 

tháng, năm

Tổng số

Trong đó
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NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NS huyện

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã thẩm định điều 

chỉnh

Tổng số

Trong đó

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã thẩm định

Số Báo cáo; 

ngày, 

tháng, năm

Tổng số

Trong đó

5 Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
UBND thị xã 

Điện Bàn

180-

09/4/2021
498.000        498.000        498.000        398.000        100.000        

II.3 KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ 473.000        473.000        -                473.000        2.000             471.000        -                

1
Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường ven biển

129

BQL dự án 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông

203-

15/4/2021
473.000        473.000        473.000        2.000             471.000        

II.4 DU LỊCH 200.000        200.000        -                200.000        180.000        20.000          -                

1 Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An
UBND thành 

phố Hội An

29-

21/01/2021
200.000        200.000        200.000        180.000        20.000          

II.5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 249.000        249.000        -                249.000        224.000        25.000          -                

1 Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số Sở TT&TT
30-

21/01/2021
249.000        249.000        249.000        224.000        25.000          
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