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     Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2020

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 17/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 
2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 20 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 NĂM 2020 

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 
được xây dựng và thực hiện với kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong 
giai đoạn 2016 - 2020, tận dụng hiệu quả lan tỏa của đầu tư công đến tăng 
trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. 

1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực tế sau khi cắt giảm vốn 

nước ngoài và bổ sung ngân sách tỉnh (kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh) là 
6.464,181 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) Vốn ngân sách địa phương 4.263,440 tỷ đồng
- Vốn trong nước 4.108,244 tỷ đồng.
- Vốn nước ngoài tỉnh vay lại (nguồn bội chi ngân sách địa phương) 

155,196 tỷ đồng.
b) Vốn NSTW 2.200,741 tỷ đồng
- Vốn hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu 735,482 tỷ đồng.
- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) 901,302 tỷ đồng.
+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 555,780 tỷ đồng.
+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 345,522 tỷ đồng.
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- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát 563,957 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/11/2020 kế hoạch vốn năm 2020 đã phân bổ 6.464,181 

tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.
2. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn
Tính đến ngày 30/11/2020, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2020 toàn tỉnh là 3.679,163 tỷ đồng, đạt 56,9% so với kế hoạch vốn sau khi 
điều chỉnh, cụ thể:

a) Vốn ngân sách tỉnh: 2.420,147 tỷ đồng, đạt 56,8% so với kế hoạch vốn.
- Vốn trong nước: 2.319,455 tỷ đồng, đạt 56,5%.
- Vốn ODA tỉnh vay lại: 100,692 tỷ đồng, đạt 64,9%.
b) Vốn ngân sách Trung ương: 1.259,016 tỷ đồng, đạt 57,2% so với kế 

hoạch vốn. 
- Vốn hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu: 335,148 tỷ đồng, đạt 45,6%.
- Vốn chương trình MTQG: 629,382 tỷ đồng, đạt 69,8%.
+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 404,850 tỷ đồng, đạt 72,8%.
+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 224,532 tỷ đồng, đạt 65%.
- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát: 294,486 tỷ đồng, đạt 52,2% so với kế 

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

ngân sang năm 2020 (bao gồm NSTW và ngân sách tỉnh) là 2.233,786 tỷ đồng. 
Đến ngày 30/11/2020 giải ngân 1.632,3 tỷ đồng, đạt 73,1%, trong đó, vốn NSTW 
415,355 tỷ đồng đạt 77,7%; vốn ngân sách tỉnh 1.216,945 tỷ đồng, đạt 73,8%.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ PHƯƠNG ÁN 
PHÂN BỔ NĂM 2021 

1. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021
Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến 6.273,538 tỷ đồng, bằng 

97% so với thực hiện kế hoạch năm 2020.
a) Nguồn vốn ngân sách địa phương 4.034,715 tỷ đồng, bằng 95% so với 

thực hiện kế hoạch 2020. Trong đó:
- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 856,251 tỷ đồng, bằng 87% so với 

thực hiện năm 2020. 
- Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.430 tỷ đồng1, bằng 95% so với thực hiện 

năm 2020, trong đó đưa vào cân đối 200 tỷ đồng.
- Nguồn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng, bằng 94% so với thực hiện năm 2020.
- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 659,563 tỷ đồng, bằng 

62% so với thực hiện năm 20202.

1 Năm 2020 cắt giảm 4 tỷ đồng bù hụt thu. Hiện đã kết dư 101,4 tỷ đồng chuyển sang năm 2021.
2 Bao gồm cả 359,563 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2020 chuyển sang năm 2021; 75,142 tỷ đồng bù cho các địa 
phương.
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- Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 851,6 tỷ đồng, bằng 549% so với 
thực hiện năm 2020.

- Nguồn vốn khác giao cho các địa phương là 77,159 tỷ đồng (Nguồn thu 
phí tham quan 20 tỷ đồng; chi hỗ trợ từ nguồn thu mới được cấp lại theo cơ chế 
57,159 tỷ đồng), bằng 16% so với thực hiện năm 2020 để phân bổ cho các địa 
phương có nguồn thu.

- Nguồn thu hồi ngân sách cấp huyện 75,142 tỷ đồng.
b) Nguồn vốn NSTW hỗ trợ: dự kiến 2.238,823 tỷ đồng, bằng 102% so 

với thực hiện kế hoạch năm 2020. Trong đó:
- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 970 tỷ đồng, bằng 108% so với 

thực hiện 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 ngành, lĩnh vực 699,353 tỷ đồng, bằng 95% so với 
thực hiện năm 2020.

- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát 569,470 tỷ đồng, bằng 101% so với 
thực hiện năm 2020.

2. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021
a) Nguồn vốn ngân sách địa phương 4.034,715 tỷ đồng: Phân bổ dự phòng 

và đối ứng 190 tỷ; phân bổ bội chi và trả nợ vay 863,5 tỷ đồng; phân bổ cho các 
địa phương theo tiêu chí và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 1.795,856 tỷ 
đồng; còn lại 1.185,359 tỷ đồng; trong đó, nguồn thu sử dụng đất là 588,6 tỷ 
đồng, phân bổ cho các dự án mới thuộc khối ngành và hỗ trợ các địa phương là 
596,759 tỷ đồng. Cụ thể các nguồn:

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 856,251 tỷ đồng, phân bổ dự phòng, 
chuẩn bị đầu tư và đối ứng 145,5 tỷ đồng (dự phòng và chuẩn bị đầu tư 45,5 tỷ 
đồng; đối ứng các dự án ODA 100 tỷ đồng); phân bổ cho các địa phương theo 
tiêu chí, định mức 256,875 tỷ đồng; phân bổ cho cấp huyện theo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh là 189,330 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa 
phương là 264,546 tỷ đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.430 tỷ đồng, trong đó đưa vào cân đối 200 
tỷ đồng, phân bổ cho các địa phương thực hiện Nghị quyết 94 tỷ đồng và phân 
bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương là 106 tỷ đồng.

- Nguồn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng, phân bổ cho cấp huyện theo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh là 36,1 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa 
phương là 48,9 tỷ đồng để đầu tư cho y tế, giáo dục và đào tạo.

- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 659,563 tỷ đồng, bố trí 
dự phòng và chuẩn bị đầu tư 44,5 tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 11,9 tỷ đồng; phân 
bổ cho các địa phương 425,850 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; phân 
bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương 177,313 tỷ đồng.
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- Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 851,6 tỷ đồng, phân bổ 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 vốn khác giao cho các địa phương là 77,159 tỷ đồng, phân bổ 
cho các địa phương có nguồn thu là Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tiên Phước, 
Phước Sơn.

- Nguồn thu hồi ngân sách cấp huyện 75,142 tỷ đồng, phân bổ cho các địa 
phương để bù hụt thu so với năm 2017.

b) Nguồn vốn NSTW hỗ trợ: 
Tổng nguồn vốn NSTW hỗ trợ dự kiến kế hoạch 2021 là 2.238,823 tỷ 

đồng, bằng 102% so với thực hiện kế hoạch năm 2020. Trong đó:
- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 970 tỷ đồng, bằng 108% so với 

thực hiện 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 ngành, lĩnh vực 699,353 tỷ đồng, bằng 95% so với 
thực hiện năm 2020.

- Vốn nước ngoài NSTW cấp phát 569,470 tỷ đồng, bằng 101% so với 
thực hiện năm 2020.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
(1) Đối với các dự án quan trọng được bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

năm 2021 đối với nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh sẽ được thực 
hiện đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch trung 
hạn giai đoạn 2021 – 2025 chưa đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Để có cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, kính đề nghị HĐND tỉnh 
thống nhất cho chủ trương thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn thực 
hiện đầu tư dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với các dự án có bố trí kế 
hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021.

(2) Do tình hình lụt bão nên cần tập trung nguồn vốn để khắc phục thiệt 
hại một số công trình cấp bách. Vì vậy, các công trình, dự án cắt, giảm, giãn tiến 
độ theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh về việc 
cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu 
(trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/4/2020 của HĐND tỉnh về Kỳ 
họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX); trong đó có 03 dự án Đường Tam Trà – Trà 
Kót; Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang; Đường nội thị 
thị trấn Prao sẽ được bố trí kế hoạch vốn thực hiện sau khi xuất hiện nguồn vốn.

(Chi tiết tại Báo cáo số:217/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh)
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Kính trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 20 xem xét, quyết định./.
(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 7014/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam)

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, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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