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TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam  
 

 

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh. 
 

Căn cứ 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 tỉnh Quảng Nam; 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 Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 

2020.  

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 thống nhất 

thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 

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

I. ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tại Quyết định 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 (theo dự toán HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019) là 6.552,287 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm 

2019; trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 4.003,303 tỷ 

đồng; vốn ngân sách trung ương là 2.548,984 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cắt giảm tổng vốn kế 

hoạch vốn năm 2019 và kế hoạch vốn năm 2020 gần 1.414 tỷ đồng tại Công văn 

số 184/HĐND-VP ngày 03/7/2020, trong đó kế hoạch vốn năm 2019 cắt giảm 

hơn 1.056 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 cắt giảm hơn 357 tỷ đồng. Vì vậy, 

tổng vốn kế hoạch vốn năm 2020 sau khi cắt giảm là 6.192,724 tỷ đồng. Tính 

đến ngày 30/6/2020 kế hoạch vốn năm 2020 đã phân bổ 5.874,442 tỷ đồng, đạt 

95% kế hoạch vốn sau khi cắt giảm; kế hoạch vốn chưa phân bổ là 318,282 tỷ 

đồng do các dự án mới thuộc Chương trình bổ sung ngoài kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu bổ sung các dự án 

quan trọng Quốc gia từ nguồn dự phòng đang thực hiện thủ tục phê duyệt dự án. 

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 toàn tỉnh (không 

bao gồm các dự án trên địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý) đến 30/6/2020 là 

1.706,674 tỷ đồng, đạt 26% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định 
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4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019, đạt 27,6% so với kế hoạch vốn sau khi cắt 

giảm, đạt 29,1% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, ngân sách Trung 

ương 530,535/2.548,984 tỷ đồng, đạt 20,8% so với tổng kế hoạch vốn giao; 

ngân sách địa phương 1.182,939/3.645,740 tỷ đồng, đạt 32,5% so với tổng kế 

hoạch vốn sau khi cắt giảm. \  

Riêng kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân sang năm 2020 (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) là 

2.134,850 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2020 giải ngân 790,480 tỷ đồng, đạt 38,3%, 

trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 195,143/476,767 tỷ đồng đạt 40,9%; vốn 

ngân sách tỉnh 595,337/1.588,378 tỷ đồng, đạt 37,5%. 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021  

1. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến 6.382,216 tỷ đồng, bằng 

97% so với kế hoạch 2020. Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến 

3.784 tỷ đồng, bằng 95% so với kế hoạch 2020; nguồn vốn ngân sách trung 

ương: 2.598,216 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch 2020. Cụ thể như sau: 

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương: 3.784 tỷ đồng. Trong đó: 

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 1.189 tỷ đồng, bằng 110% so với kế 

hoạch 2020. Phân bổ dự phòng và đối ứng 131 tỷ đồng; phân bổ cho các địa 

phương theo tiêu chí, định mức 496,331 tỷ đồng; phân bổ cho cấp huyện theo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh là 100 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ 

các địa phương là 461,669 tỷ đồng.  

- Nguồn xổ số kiến thiết: 95 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch 2020. 

Phân bổ cho cấp huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là 50 tỷ đồng; phân bổ 

cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương là 45 tỷ đồng để đầu tư cho y tế, giáo 

dục và đào tạo. 

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, cải cách tiền lương dự kiến 200 

tỷ đồng, bằng 75% so với kế hoạch năm 2020. Bố trí dự phòng và đối ứng 30,5 

tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 15 tỷ đồng; phân bổ cho các địa phương thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh là 154,5 tỷ đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương dự kiến đề xuất là 700 tỷ đồng, 

bằng 118% so với kế hoạch 2020 để bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA, tỉnh 

cam kết vay lại dự kiến phát sinh nhu cầu lớn trong kế hoạch 2021. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.600 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch 

2020 (chi theo tiến độ thu và thực hiện của các dự án). Phân bổ cho các địa phương 

770 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương 830 tỷ đồng. 
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b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ  

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ dự kiến kế hoạch 2021 là 

2.598,216 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch 2020. Trong đó: 

- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia: 970 tỷ đồng, bằng 108% so với kế 

hoạch 2020. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới 330 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 340 tỷ 

đồng; 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 là 300 tỷ đồng. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 878,216 tỷ đồng, bằng 183% 

so với kế hoạch 2020: Bố trí cho 14 chương trình mục tiêu ngân sách Trung 

ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh bổ 

sung trong giai đoạn 2021 – 2025 là 678,216 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu 

mới giai đoạn 2021 – 2025 là 200 tỷ đồng. 

- Vốn chương trình mục tiêu bổ sung các dự án quan trọng Quốc gia từ 

nguồn dự phòng: 150 tỷ đồng của các dự án giai đoạn 2016 – 2020 chuyển tiếp 

sang giai đoạn 2021 - 2025. 

- Vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát: 600 tỷ đồng, bằng 66% 

so với kế hoạch 2020. 

 2. Về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án mới năm 2021 

- Đối với ngân sách Trung ương: Các dự án đầu tư dự kiến sử dụng kế 

hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 là các dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, căn cứ vào việc Trung 

ương hướng dẫn đăng ký kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh 

sẽ trình HĐND xem xét lựa chọn một số dự án mới cấp thiết để đầu tư từ kế 

hoạch năm 2021.  

- Đối với ngân sách địa phương: Tổng nguồn ngân sách địa phương năm 

2021 là 3.784 tỷ đồng, dự kiến phân bổ như sau: 

+ Phân bổ 161,5 tỷ đồng cho dự phòng 15 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 46,5 tỷ 

đồng và đối ứng các dự án ODA 100 tỷ đồng. 

+ Phân bổ cho các địa phương: 1.570,8 tỷ đồng: Theo tiêu chí, định mức 

1.266,3 tỷ đồng (hiện nguồn ngân sách tập trung chưa được Trung ương hướng 

dẫn theo tiêu chí mới, áp dụng tiêu chí cũ là tăng 10%, tương ứng 496,3 tỷ 

đồng), còn lại là nguồn thu sử dụng đất chưa đưa vào cân đối 770 tỷ đồng; thực 

hiện các chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh 304,5 tỷ đồng. 
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+ Phân bổ tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp: 1.336,6 tỷ đồng, trong 

đó nguồn thu sử dụng đất chưa đưa vào cân đối là 830 tỷ đồng. 

Đối với nguồn vốn bố trí chuẩn bị đầu tư 61,5 tỷ đồng, chỉ bố trí cho các 

danh mục dự án đã được HĐND tỉnh quyết nghị khởi công mới năm 2019 và 

2020 tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 nhưng do dịch Covid-19 nên phải cắt giảm đầu tư. 

Việc bố trí thực hiện chuẩn bị đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi có nguồn vốn 

xuất hiện, sẽ bố trí thực hiện đầu tư. 

(Chi tiết tại Báo cáo số   86 /BC-UBND ngày  10  /7/2020 của UBND tỉnh) 

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

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; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP, các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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