
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM  

 

Số:         /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021 

           

 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 
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KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 
 

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

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày  tháng   năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Xét Tờ trình số 8725/TTr-UBND ngày 03/12/2021 và Báo cáo số       

232/BC-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra 

số 206/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

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

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 5.861,264 tỷ đồng, cụ thể: 

a) Nguồn ngân sách địa phương: 4.457,138 tỷ đồng; trong đó: nguồn theo 

tiêu chí, định mức: 910,838 tỷ đồng; nguồn thu sử dụng đất: 2.267 tỷ đồng 

(trong đó đưa vào cân đối 948 tỷ đồng); nguồn xổ số kiến thiết: 90 tỷ đồng; 

nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi: 550 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa 

phương: 639,3 tỷ đồng. 

b) Nguồn ngân sách Trung ương (không bao gồm 03 chương trình mục 

tiêu Quốc gia): 1.404,126 tỷ đồng; trong đó: vốn trong nước đầu tư theo ngành, 

lĩnh vực: 839,001 tỷ đồng; vốn nước ngoài: 565,125 tỷ đồng. 

2. Nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 

a) Tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 

DỰ THẢO LẦN 1 

(Hoàn chỉnh theo góp ý của đại biểu) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
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973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về nguyên tắc, tiêu chí, và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

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

14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020; Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và 

ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan. 

b) 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 vốn cho các 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. 

- Riêng 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. 

3. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 

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

- Dự phòng và đối ứng các dự án ODA: 220 tỷ đồng (Dự phòng 70 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 (theo tiêu chí, định mức vốn 
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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 các 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. 

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

+ Dự kiến kế hoạch vốn còn lại để bố trí dự án khởi công mới năm 2022 

là 408,440 tỷ đồng. 

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:  

+ Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 542,240 tỷ đồng. 

+ Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 là 296,761  tỷ đồng, trong 

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

190,556 tỷ đồng. 

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

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

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

(Chi tiết theo các phụ lục 01, 02, 03, 04, 04.1, 05, 06) 

4. Giải pháp thực hiện 

a) Tập trung tăng cường các giải pháp huy động tối đa các nguồn vốn cho 

đầu tư phát triển trong thời gian đến để bổ sung vốn thực hiện chương trình nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành trong năm 2022 đảm bảo thời gian quy định. 

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

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

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

sách cấp huyện thực hiện dự án). 

 c) Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ngành, địa phương tăng cường 

phối hợp xác định các hạng mục cần thiết đầu tư, phù hợp với nhu cầu bức thiết 

của đơn vị sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy 

định; kiểm soát quy trình, thời hạn thẩm định, tham gia ý kiến của các ngành 

chuyên môn; quy trách nhiệm, có chế tài xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ, thực hiện sai quy trình, thủ tục 
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về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định 

hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó 

khăn cho chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định. 

đ) Tăng cường công tác quản lý đầu tư, theo dõi chặt chẽ việc phân bổ, giải 

ngân vốn đảm bảo thủ tục theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng phân 

bổ và giải ngân vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt khi chưa được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn 

vị, cá nhân sai phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát 

chất lượng công trình và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. 

e) Thực hiện quyết liệt, kịp thời điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, 

không có khối lượng cho các dự án khác có nhu cầu để giải ngân 100% kế hoạch 

vốn được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của các dự án và xử lý trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công. 

g) Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, xử lý nợ đọng xây 

dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng. 

h) Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thực hiện kế hoạch đầu tư 

công. Giao các Ban quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tư đối với các 

công trình do cấp tỉnh quản lý.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo 

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

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

công năm 2022 nêu tại khoản 4 Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các 

chương trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng 

mục tiêu nghị quyết đề ra. 

3. Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư đối với dự án khởi công mới nhóm B (dự án sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh do cấp tỉnh quản lý đầu tư theo phân cấp, dự án sử dụng vốn ngân 

sách Trung ương). Trong đó, đối với các dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa trụ sở 

làm việc cần đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng công trình, đề xuất quy mô đầu tư phù 

hợp, tránh lãng phí trong đầu tư.  

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn 

cho các dự án khởi công mới năm 2022 chưa đảm bảo thủ tục đầu tư, thống nhất 

phương án phân bổ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ 

và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

5. Thống nhất đưa ra khỏi danh mục dự án dự kiến 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 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự án Xử 
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lý nước thải khu công nghiệp Thuận Yên, Trụ sở Huyện ủy Duy Xuyên, dự án 

Đóng mới Tàu Kiểm ngư ra, dự án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

khu dân cư đô thị, du lịch dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 và hỗ trợ có mục 

tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên số tiền 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. 

6. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

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

quyết. 

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

thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

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

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

- TTXVN tại QN; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo QNam, Đài PT-TH QNam; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các 

Phòng; 

- Lưu VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

 
 

 

 

 
 

 


