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BÁO CÁO 

Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 

và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam  

 
 

Thực hiện 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; qua tổng hợp nhu cầu đầu tư của các Sở, Ban, ngành, địa phương và khả 

năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh 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 

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. Ngoài ra, Luật Đầu tư công 2019 được áp dụng 

từ ngày 01/01/2020 cũng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình 

chuẩn bị đầu tư dự án, cải thiện tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên toàn 

tỉnh. Theo đó, việc phân bổ vốn đầu tư công đã có cải thiện đáng kể so với cùng 

kỳ nhiều năm qua, đạt 95% kế hoạch vốn; kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, việc thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trong 06 tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng đáng kể, nhiều 

công trình, dự án giảm tiến độ thi công; dự báo ngân sách địa phương hụt thu 

dẫn đến cắt giảm chi ngân sách, trong đó có cắt giảm chi đầu tư phát triển. Bên 

cạnh cắt giảm chi đầu tư, giãn tiến độ một số dự án, nhiều giải pháp về đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án cấp 

bách về an sinh xã hội được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực để 

đạt được kế hoạch giải ngân vốn theo đúng mục tiêu đề ra, góp phần phục hồi 

nền kinh tế sau dịch. 
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1. Tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 

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

UBND ngày 18/12/2019 (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.  

Tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh thống nhất 

chủ trương cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; giãn kế hoạch đầu tư và 

giảm kế hoạch vốn đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách tỉnh để phù hợp khả 

năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2020. Theo đó, 

UBND tỉnh trình 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, trong đó kế 

hoạch vốn năm 2019 cắt giảm trên 1.056 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 cắt 

giảm trên 357 tỷ đồng và được HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 

184/HĐND-VP ngày 03/7/2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 

2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu.  

Vì vậy, tổng vốn kế hoạch vốn năm 2020 sau khi cắt giảm là 6.192.724 

triệu 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 tổng kế hoạch vốn được giao tại Quyết định 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, đạt 27,6% so với tổng kế hoạch vốn sau khi 

cắt giảm, đạt 29,1% so với tổng kế hoạch vốn đã phân bổ, cụ thể như sau: 

(1) Ngân sách Trung ương: 530,535/2.548,984 tỷ đồng, đạt 20,8% so với 

tổng kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, nếu không tính 02 Chương trình mục tiêu bổ 

sung trong kế hoạch trung hạn chưa được phân bổ
1
 thì kết quả giải ngân vốn 

ngân sách Trung ương năm 2020 đến 30/6/2020 là 23,8%. 

- Vốn hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu: 214,561/735,482 tỷ đồng, 

đạt 29,2% kế hoạch vốn giao, đạt 51,4% kế hoạch vốn đã phân bổ. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 160,498/901,302 tỷ đồng, đạt 

17,8% 

                                           
1
 Gồm: Chương trình bổ sung ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  63.282 triệu đồng và 

Chương trình mục tiêu bổ sung các dự án quan trọng Quốc gia từ nguồn dự phòng 255.000 triệu đồng 
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+ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 45,556/345,522 tỷ đồng, 

đạt 13,2% 

+ Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới: 114,.942/555,780 tỷ 

đồng, đạt 20,7% 

- Vốn nước ngoài: 155,476/912,200 tỷ đồng, đạt 17% 

(2) 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. 

- Vốn trong nước: 1.087,738/3.052,340 tỷ đồng, đạt 35,6% 

- Vốn ODA tỉnh vay lại: 88,401/593,400 tỷ đồng, đạt 14,9% 

 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 

 Đơn vị tính: Tỷ đồng 
[ 

TT Danh mục nguồn vốn 

Kế hoạch vốn (KHV) 

năm 2020 

Lũy kế thanh toán từ đầu năm 

đến hết 30/6/2020 

KHV sau 

khi cắt 

giảm  

KHV đã 

phân bổ 
Số vốn 

Tỷ lệ (%) 

So với 

KHV  

sau khi 

cắt giảm  

So với 

KHV đã 

phân bổ 

 
TỔNG SỐ 6.192,724 5.874,442 1.706,674 27,6% 29,1% 

I 
Nguồn vốn đầu tư 

trong cân đối NSĐP 
3.643,740 3.643,740 1.176,139 32,3% 32,3% 

1 Vốn trong nước 3.050,340 3.050,340 1.087,738 35,6% 35,6% 

2 Vốn ODA tỉnh vay lại 593,400 593,400 88,401 14,9% 14,9% 

II 
Nguồn vốn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ 
2.548,984 2.230,702 530,535 20,8% 23,8% 

1 

Ngân sách Trung ương 

(vốn trong nước) hỗ trợ 

theo các Chương trình 

mục tiêu  

735,482 417,200 214,561 29,2% 51,4% 

2 
Nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu Quốc gia 
901,302 901,302 160,498 17,8% 17,8% 

- 

Chương trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững 

 

345,522 345,522 45,556 13,2% 13,2% 
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- 

Chương trình MTQG 

xây dựng Nông thôn 

mới 

555,780 555,780 114,942 20,7% 20,7% 

3 Vốn nước ngoài (ODA) 912,200 912,200 155,476 17,0% 17,0% 
 

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%. 

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

công năm 2020   

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trong 6 tháng đầu 

năm là 1.706,674 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2019
2
; tuy nhiên 

vẫn còn còn thấp so với yêu cầu do những tồn tại, vướng mắc sau: 

(1) Trong 06 tháng đầu năm, các ngành, địa phương tập trung cho việc 

phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 được giao; đồng thời, các chủ đầu tư 

tập trung giải ngân kế hoạch vốn 2019 kéo dài sang năm 2020. Trong năm 2020, 

không có dự án khởi công mới, do đó kết quả giải ngân vốn trong 06 tháng đầu 

năm 2020 chủ yếu là của các dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch vốn năm 2019. 

(2) Vốn ngân sách Trung ương năm 2020 đầu tư theo các chương trình 

mục tiêu năm 2020 là 735,482 tỷ đồng; trong đó 417,200 tỷ đồng bố trí cho các 

dự án chuyển tiếp, 318,282 tỷ đồng bố trí các dự án mới. Tuy nhiên, đến nay 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. 

(3) Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:   

UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao trong năm 2020 cho 

6 huyện nghèo và 07 xã thuộc Chương trình 257 và các địa phương đang thực 

hiện thủ tục giao chi tiết vốn cho từng dự án để thực hiện giải ngân vốn đầu tư 

công tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 05/3/2020. Tuy nhiên, các huyện 

Đông Giang, Nam Giang và Bắc Trà My đang thực hiện thủ tục điều chỉnh đề án 

giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 (do tổng vốn giai đoạn 2018-2020 thực tế giao 

tăng so với đề án được duyệt) nên chưa có cơ sở lập thủ tục đầu tư và phân bổ 

chi tiết vốn cho các dự án mới.  

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 

                                           
2
 Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến 30/6/2019 là 1.366.869 triệu đồng, đạt 24%. 
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Công tác chuẩn bị đầu tư của các địa phương triển khai chậm. Nguồn vốn 

dự phòng ngân sách Trung ương phân bổ trễ (tháng 4/2020) do phải trình 

HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15. Việc thực hiện đấu thầu qua mạng đối 

với các dự án ở cấp xã còn nhiều khó khăn do đa số cán bộ ở UBND cấp xã 

chưa có năng lực để thực hiện việc đấu thầu qua mạng; ngoài ra, hạ tầng để thực 

hiện đấu thầu qua mạng ở cấp xã chưa đầy đủ và đảm bảo.  

(4) Việc xây dựng kế hoạch, danh mục đối với nguồn vốn ODA chưa bảo 

đảm tính chính xác. Một số dự án ODA giải ngân chậm do các quy trình thủ tục 

đầu tư gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt thủ tục liên quan đến nhà tài trợ nước 

ngoài (Sửa chữa và nâng cao an toàn đập - WB8, Nâng cao năng lực y tế tỉnh 

Quảng Nam, Liên kết vùng miền Trung,...); thời gian điều chỉnh, bổ sung dự án 

kéo dài (dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí 

hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu 

Lai Núi Thành);... 

(5) Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án triển khai chậm. Năng 

lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế. Dự toán ban đầu của các dự án 

chưa sát với thực tế, số vốn tăng giảm nhiều so với dự toán ban đầu nên các chủ 

đầu tư xin điều chỉnh nhiều lần, kéo dài, chậm trễ thời gian thực hiện dự án.  

(6) Việc sát nhập một số đơn vị cấp huyện như: Trung tâm phát triển quỹ 

đất, Đội quản lý trật tự xây dựng vào Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm ảnh 

hưởng đến công tác triển khai thực hiện dự án. Tổ chức công tác đấu thầu qua 

mạng tại một số địa phương vẫn còn lúng túng dẫn đến thời gian đánh giá hồ sơ 

dự thầu kéo dài, triển khai thi công chậm. 

(7) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến hụt thu ngân sách tỉnh lớn, 

đồng thời tập trung mọi nguồn lực để phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch 

bệnh và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên 

địa bàn tỉnh nên việc cắt giảm dự án đầu tư công để bù hụt thu ngân sách là việc 

làm cần thiết. Tuy nhiên, dẫn đến các dự án mới dự kiến khởi công trong năm 

2020 chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; một số dự án đang thực hiện phải cắt 

giảm tiến độ thực hiện sang giai đoạn sau, kéo dài thời gian hoàn thành đưa vào 

sử dụng. Bên cạnh đó, mọi hoạt động thi công xây dựng bị tạm dừng trong thời 

gian thực hiện cách ly xã hội và không tập trung nhiều nhân công tại công 

trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

các dự án. Ngoài ra, các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi có các yếu tố gắn với 

nước ngoài như nhập khẩu máy móc thiết bị, huy động chuyên gia, nhà thầu, tư 

vấn nước ngoài,... cũng bị ảnh hưởng lớn, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân nguồn 

vốn nước ngoài. 

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

trên địa bàn tỉnh quý I/2020 

Số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý I năm 2020 là 998,6 tỷ 
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đồng: giảm 198,8 tỷ đồng so với nợ đọng xây dựng cơ bản cùng kỳ năm 2019
3
 

(cấp tỉnh giảm 14,5 tỷ đồng, cấp huyện giảm 184,3 tỷ đồng); giảm 231,2 tỷ đồng 

so với nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết năm 2019
4
 (cấp tỉnh giảm 51,6 tỷ 

đồng, cấp huyện giảm 179,6 tỷ đồng). 

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

+ Cấp tỉnh: Nợ đọng xây dựng cơ bản 553,5 tỷ đồng, trong đó một số chủ 

đầu tư có nợ lớn như: Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai: 444,5 tỷ đồng (nợ 

chủ yếu của dự án cầu Cửa Đại: 150,6 tỷ đồng; dự án phòng chống lụt bão, 

đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ: 141,6 tỷ đồng; dự án nạo vét luồng vào cảng 

Kỳ Hà: 64,5 tỷ đồng; …); Sở Giao thông vận tải: 29,7 tỷ đồng (nợ chủ yếu của 

dự án đường nối từ Quốc lộ 1A tại ngã ba Cây Cốc đến nút giao đường cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E 13 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh: 17,6 tỷ đồng (nợ chủ yếu của dự án phát triển thành phố loại 2 tại 

Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk - Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ 

16,4 tỷ đồng); Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 14 tỷ đồng; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 8,8 tỷ đồng. 

+ Cấp huyện: Nợ đọng xây dựng cơ bản: 445,1 tỷ đồng. Một số huyện có 

nợ lớn như: Tiên Phước: 65,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 54,5 

tỷ đồng; Tam Kỳ: 60,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 50,6 tỷ 

đồng; Duy Xuyên: 53,3 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 27,6 tỷ 

đồng; Thăng Bình: 51,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 27,3 tỷ 

đồng; Tây Giang: 47,2 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 30 tỷ 

đồng;… 

- Về nợ đọng xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn: 

+ Nguồn ngân sách Trung ương: 30,6 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 12,8 tỷ đồng; 

cấp huyện nợ 17,8 tỷ đồng). 

+ Nguồn ngân sách tỉnh: 586,3 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 533,3 tỷ đồng; cấp 

huyện nợ 53 tỷ đồng). 

+ Nguồn ngân sách huyện: 307,4 tỷ đồng (cấp huyện nợ 307,4 tỷ đồng). 

+ Nguồn ngân sách xã: 58,7 tỷ đồng (cấp huyện nợ 58,7 tỷ đồng). 

+ Nguồn khác: 15,5 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 7,3 tỷ đồng; cấp huyện nợ 8,2 tỷ 

đồng). 

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong 

các tháng còn lại của năm 2020 

a) Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công 

                                           
3
 Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết quý I/2019 là 1.229,8 tỷ đồng 

4
 Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2019 là 1.197,4 tỷ đồng 
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Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2020 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài), yêu cầu các ngành, 

địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

chủ yếu sau: 

(1) Tập trung hoàn thành các thủ tục, đảm bảo việc thông báo và giao chi 

tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với các nguồn vốn thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, vốn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và các nguồn vốn khác còn lại chưa phân bổ kịp thời, đúng quy định. 

(2) Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ 

đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu 

theo đúng quy định của pháp luật; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh 

tiến độ thi công công trình, dự án, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn đầu tư. 

- Đối với các dự án trọng điểm, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: tập trung tối đa nguồn 

lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc 

trong quá trình triển khai, đảm bảo đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ được phê 

duyệt.  

- Các dự án hoàn thành năm 2020: tập trung hoàn thiện các hạng mục 

công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà 

thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền. 

- Các dự án chuyển tiếp: tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm nhằm 

phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu 

khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu.  

- Các dự án ODA: khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài 

trợ; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu 

cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo 

đúng thời gian  quy định và theo cam kết với nhà tài trợ. Trường hợp có vướng 

mắc phát sinh hoặc có nhu cầu bổ sung, điều chuyển vốn cần báo cáo UBND 

tỉnh xem xét giải quyết hoặc kiến nghị Trung ương theo thẩm quyền.  

Ngoài ra, các ngành và UBND cấp huyện cần đẩy mạnh công tác tập 

huấn, hướng dẫn và giám sát UBND cấp xã trong thực hiện đấu thầu qua mạng 

đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới. 

(3) Kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án không thực hiện đúng 

quy định về tỷ lệ giải ngân tại mốc thời gian cụ thể sang các dự án có khả năng 

giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn. 

- Đối với kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài:  
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Theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của 

Chính phủ, kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch. Vì vậy, để giải 

ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài, các chủ đầu tư cần giải ngân 100% 

kế hoạch vốn trước ngày 30/9/2020. Sau ngày 30/9/2020, sẽ cắt giảm, điều 

chuyển để đảm bảo nguồn vốn kế hoạch 2019 kéo dài được giải ngân 100%. 

- Đối với kế hoạch vốn năm 2020 ngân sách Trung ương  

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH 

ngày 26/5/2020, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 đến ngày 

30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sẽ cắt giảm, điều chuyển 

cho các dự án khác, kể cả điều chuyển vốn cho các bộ, tỉnh thành khác. Do đó, 

yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để giải ngân 

theo quy định.  

- Đối với kế hoạch vốn năm 2020 ngân sách tỉnh: Trường hợp các dự án 

được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tại dự toán đầu năm nhưng đến 

30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí; đồng thời không chủ 

động có văn bản báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc giải ngân chậm sẽ 

cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 sang cho các dự án khác.  

Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách Trung ương không bị cắt giảm, điều 

chuyển cho các địa phương khác, trước ngày 30/8/2020 dự án nào có tỷ lệ giải 

ngân dưới 50%; đồng thời, không có báo cáo giải trình nguyên nhân và phương 

án đảm bảo tỷ lệ giải ngân trên 60% trước ngày 30/9/2020, sẽ cắt giảm, điều 

chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch 

vốn; đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu 

Trung ương thu hồi vốn. 

Các ngành, địa phương chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều 

chuyển kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài của các dự 

án chậm tiến độ sang các dự án khác có nhu cầu, có tỷ lệ giải ngân tốt, cần đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; tránh để việc điều 

chỉnh kế hoạch vốn đầu tư dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 

chung toàn tỉnh. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc sử 

dụng vốn tạm ứng của nhà thầu theo hợp đồng và tổ chức thu hồi tạm ứng theo 

đúng quy định. 

(4) Các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý về tình hình thực hiện, giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2020 và kế hoạch vốn 2019 kéo dài theo danh 

mục chi tiết dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải 

ngân thấp, phải báo cáo rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều 

chuyển kế hoạch vốn ngay cho các dự án khác có nhu cầu. Đồng thời thực hiện 
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nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu 

tư của từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi. 

(5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và 

tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong việc triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công; bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống 

lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao kế hoạch vốn cho các cơ 

quan, đơn vị; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn 

đầu tư công. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

và kế hoạch năm 2019 kéo dài là một trong các tiêu chí để xem xét danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng cũng như đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. 

b) Các nhiệm vụ kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản 

- Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014: Khẩn 

trương thực hiện quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn số 4260/UBND-KTTH ngày 02/8/2018 để có cơ 

sở tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ. 

+ Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân 

sách cấp tỉnh: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán hoàn thành dự án 

để bố trí vốn thanh toán nợ. 

+ Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân 

sách cấp huyện: UBND cấp huyện tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán dứt 

điểm trong năm 2020. 

- Nợ khối lượng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014: Ưu tiên 

tập trung bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ, bố trí thực hiện các dự án chuyển 

tiếp; sau khi bố trí thực hiện các nhiệm vụ trên mà còn thừa kế hoạch vốn mới 

bố trí khởi công mới các dự án thật sự cấp thiết. 

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

vượt mức phân cấp cân đối ngân sách hằng năm của cấp huyện như: Tiên Phước, 

Tam Kỳ, Tây Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình,… Trong đó có một số huyện gần như 

không đảm bảo nguồn vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản phát sinh trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu UBND cấp huyện kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản và không 

khởi công mới các dự án trừ các dự án thật sự cấp thiết; kiểm soát nợ đọng xây dựng 

cơ bản từ ngân sách cấp xã đối với các huyện như: Duy Xuyên (nợ từ ngân sách cấp 

xã 17,1 tỷ đồng), Thăng Bình (nợ từ ngân sách cấp xã 13,4 tỷ đồng), Phú Ninh (nợ từ 

ngân sách cấp xã 10,6 tỷ đồng), Tam Kỳ (nợ từ ngân sách cấp xã 6,8 tỷ đồng), Điện 

Bàn (nợ từ ngân sách cấp xã 6,5 tỷ đồng); đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh đối với việc để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

1. Nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực kiện kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được xây dựng và thực hiện trong kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và trong điều kiện ngân sách tỉnh còn 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; các nguồn vốn chủ yếu như vượt 

thu, tăng thu, tiết kiệm chi dự kiến không đảm bảo như những năm trước; nợ xây 

dựng cơ bản tuy có giảm nhưng vẫn còn lớn, cần phải xử lý, đồng thời phải tập 

trung bố trí nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp theo quy định về 

thời gian đối với các dự án nhóm A, B và C. Ngoài ra, hiện nay Trung ương 

chưa ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021 được xây dựng và thực hiện đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí, 

thứ tự ưu tiên bố trí vốn, cụ thể như sau: 

a) Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND 

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

b) Kế hoạch đầu tư năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở 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 huyện, xã theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả 

đầu tư.  

c) Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện 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.  

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán nhưng chưa 

bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự 

án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó, ngân 

sách tỉnh cần tập trung đầu tư dứt điểm đối với những dự án chuyển tiếp để hoàn 

thành trong năm 2021.  

- Dự án khởi công mới trong trường hợp quá bức thiết cần phải khởi công 

ngay trong kế hoạch 2021 và đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 51 

Luật Đầu tư công 2019, gồm: 

+ Chương trình, dự án cần thiết có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch 

theo quy định. 
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+ Sau khi đã bố trí vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu 

tư đã phê duyệt. 

+ Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ 

đầu tư đã được phê duyệt. 

- Các dự án mới phải đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm 

A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. 

Trong trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 

ương, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự 

án sử dụng vốn ngân sách địa phương. 

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. 

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 2021 thực hiện giải ngân trong 01 năm 

ngân sách, không được phép kéo dài sang năm 2022, trừ trường hợp bất khả 

kháng 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 tỉnh quyết định đối với ngân sách địa 

phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng 

năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau: 

- Dự án quan trọng quốc gia; 

- Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; 

- Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; 

- Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết 

dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa 

được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; 
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- Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên 

nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc 

dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; 

- Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; 

g) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 chỉ bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng 

cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015 theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 

Luật Đầu tư công. 

h) Đối với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 thực hiện theo quy 

định Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019 

- UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đối với ngân sách trung 

ương bổ sung có mục tiêu thuộc quản lý của cấp mình nhưng không vượt quá 

tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch; đồng thời, gửi báo cáo 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi đối với vốn 

ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu. 

- HĐND các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương trong một số trường hợp cụ thể quy định tại  Điều 67 Luật Đầu tư công 

năm 2019; gồm: (i) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương; (ii) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa 

phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương; (iii) Do thay 

đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm 

giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương. 

- UBND các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội 

bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này 

và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.  

Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm 

giữa các dự án trong nội bộ địa phương trước ngày 15/11/2021 theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

2. 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.  
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- 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 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. 

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. 

 3. 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.  
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- 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. 

+ 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 các Biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07 đính kèm) 

UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị 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 môn; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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