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Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các 
văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội1, Thủ tướng Chính phủ2 và Nghị 
quyết của HĐND tỉnh3;

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5035/BKHĐT-
TH ngày 22/7/2022 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023, Công văn số 
7248/BKHĐT-TH ngày 21/10/2022 dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 
nước (NSNN) năm 2023 và căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách trung 
ương và ngân sách tỉnh; UBND tỉnh báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 
2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 tại Quyết định 
3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2022 trên các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo nền tảng Quảng Nam 

tỉnh thực hiện các mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 
năm trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, nhiệm vụ về đẩy nhanh tiến độ thi 
công, thủ tục thực hiện dự án, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện dự án để tăng giải ngân vốn đầu tư công được UBND tỉnh xác định là 
nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm 2022; kịp thời, chủ động điều hành, ban 

1 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
2 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 về 
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 
17/10/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình MTQG những tháng 
còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
3 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022.
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hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước theo đúng các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh. Báo cáo công khai tổng nguồn vốn, nguyên tắc và phương án phân bổ 
chi tiết từng khoản chi các nguồn vốn đầu tư công năm 2022, trình Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thảo luận, thông qua tại 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.  

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết các thủ tục đầu tư công; chỉ 
đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu 
tư các dự án để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn theo quy 
định; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng trong công tác lập, thẩm 
định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, 
quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành. Công tác hoàn ứng, thu 
hồi nợ tạm ứng, nợ tạm ứng quá hạn cũng được tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhằm 
đẩy nhanh trong công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và hạn 
chế được những rủi ro đầu tư. 

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia 
(MTQG) tỉnh giai đoạn 2021 - 20254 và ban hành quy chế hoạt động, Chương trình 
công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo và thành lập Văn phòng Điều phối riêng cho 
từng Chương trình. Ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 đến năm 2023 tại Kế hoạch số 2737/KH-UBND ngày 04/5/2022; đăng 
ký với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế các dự án với mức 
vốn đăng ký giai đoạn 2022 – 2023: 621 tỷ đồng để ưu tiên đầu tư nhóm dự án lĩnh 
vực y tế, dân số, gia đình 296 tỷ đồng và nhóm dự án lĩnh vực nông nghiệp: 325 tỷ 
đồng5.

Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ và Văn phòng Chính phủ6, Tỉnh ủy7 được triển khai thực hiện quyết liệt. 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 về kế 
hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Chỉ thị số 14/CT-UBND 
ngày 25/10/2022 về tăng cường giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 
2022 và các văn bản chỉ đạo điều hành xuyên suốt trong năm 20228. Mục tiêu phấn 
đấu đến hết ngày 31/12/2022 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp 

4 Quyết định của UBND tỉnh số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, số 295/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, số 1892/QĐ-
UBND ngày 18/7/2022.
5 Công văn của UBND tỉnh số 836/UBND-TH ngày 14/02/2022, số 1613/UBND-TH ngày 18/3/2022, số 
2690/UBND-TH ngày 29/4/2022.
6 Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Công văn số 1684/VPCP-KTTH ngày 
17/3/2022 về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Công văn số 2349/VPCP-KTTH ngày 
15/4/2022 về kiểm điểm trách nhiệm giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công năm 2021.
7 Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn 
tỉnh.
8 Công văn số 589/UBND-TH ngày 29/01/2021, số 2375/UBND-TH ngày 19/4/2022, số 2723/UBND-TH ngày 29/4/2022, số 3620/UBND-
TH ngày 07/6/2022, số 4712/UBND-TH ngày 20/7/2022, số 6206/UBND-KTTH ngày 22/9/2022, số 6581/UBND-KTTH ngày 07/10/2022, 
số 7410/UBND-KTTH ngày 09/11/2022; Thông báo số 150/TB-UBND ngày 29/4/2022, số 169/TB-UBND ngày 12/5/2022.  
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thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100%) và đến hết 
ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022. Tổ 
công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn 
thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2022 được thành lập9. Mặc dù đã nỗ 
lực thực hiện để nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tuy 
nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tháng 10 thấp hơn so với kết 
quả cùng kỳ năm 202110 và chưa đạt yêu cầu đặt ra. 

UBND tỉnh đã kiên quyết chỉ đạo việc chủ động rà soát, điều chuyển (cắt 
giảm, bổ sung) kế hoạch đầu tư vốn NSNN từ dự án giải ngân chậm, không có khả 
năng giải ngân hết, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân 
tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn bổ sung. Theo đó, tính đến 
ngày 15/11/2022, đã thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 hơn 848,937 tỷ 
đồng, gồm ngân sách trung ương 437,921 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 411,016 tỷ 
đồng đảm theo thời gian quy định trước ngày 15/11 hằng năm11. 

Tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 đối với dự án khởi 
công mới giai đoạn 2023 - 2025 khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đến ngày 30/6/2022; dự án sử dụng ngân sách 
tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đến ngày 31/10/202212 và dự án sử dụng vốn ngân 
sách trung ương (NSTW) hoàn thành thủ tục đầu tư đến ngày 31/12/202213 để làm 
cơ sở lựa chọn danh mục dự án khởi công mới năm 2023. Đến nay, tỉnh Quảng 
Nam đã phê duyệt dự án đầu tư 4/5 dự án sử dụng vốn NSTW14 và 08 dự án sử 
dụng ngân sách tỉnh15.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 đến nay hoàn thành hồ sơ Báo cáo cuối kỳ, Tỉnh ủy đã thông qua, sẽ 
trình Hội đồng thẩm định và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 
2022. 

II. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ 
HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

9 Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 và đã tiến hành làm việc 03 Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên 
ngành tỉnh và 07 UBND cấp huyện có tỷ lệ giải ngân thấp.
10 Tính đến ngày 31/10/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân 4.355,7 tỷ đồng, đạt 59,6%. Trong đó, kế 
hoạch vốn năm 2021 giải ngân 2.522,8 tỷ đồng, đạt 58,8% so với kế hoạch vốn năm 2021 sau điều chỉnh; kế hoạch 
vốn năm 2020 kéo dài giải ngân 1.406,549 tỷ đồng, đạt 61,4%.
11 Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ. 
12 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.
13 Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 22/7/202 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 
2023.
14 (1) Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK; (2) Hồ Suối Thỏ, huyện Tiên 
Phước; (3) Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang); (4) Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An. Dự án còn lại 
là Cầu Văn Ly và đường dẫn, dự kiến phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 11/2023.
15 (1) Nâng cấp, cải tạo đường vào di tích Giếng nước Quốc hội (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức); (2) Kiên cố hóa 
kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp; (3) Cầu Nghĩa Tự; (4) Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi 
đường ven biển 129; (5) Đường vào quần thể cây di sản Pơmu; (6) Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Quảng Nam; (7) Trụ sở làm việc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My; (8) Bê tông 
hóa đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã GaRi và xã AXan, huyện Tây Giang.
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1. Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao tại 

Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 
6/12/2021: 4.944,264 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương: 1.404,126 
tỷ đồng (vốn trong nước: 839,001 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 565,125 tỷ đồng) và 
vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.540,138 tỷ đồng. 

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 5.861,264 tỷ đồng 
tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, tăng 917 tỷ đồng so với kế 
hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Sau khi bổ sung NSTW hỗ trợ thực 
hiện 03 Chương trình MTQG: 900,558 tỷ đồng16 và ngân sách tỉnh: 1.069,488 tỷ 
đồng từ nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi và sử dụng đất năm 2021 chuyển 
sang năm 202217; đồng thời điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài ngân 
sách tỉnh vay lại: 42,607 tỷ đồng18. Theo đó, kế hoạch vốn năm 2022 sau khi điều 
chỉnh: 7.788,703 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2022, đã phân bổ: 7.574,067 tỷ đồng, 
đạt 97% (nguồn NSTW đạt 98%, nguồn ngân sách địa phương đạt 96%). Kế hoạch 
vốn còn lại: 257,243 tỷ đồng, gồm: nguồn NSTW: 35,395 tỷ đồng19; nguồn ngân 
sách địa phương: 221,848 tỷ đồng (trả nợ vay đến hạn 8,007 tỷ đồng; dự phòng: 
0,100 tỷ đồng; thực hiện Nghị quyết kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và 
giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: 90 tỷ đồng; 
hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố Tam Kỳ hoàn thiện các tuyến đường giao thông 
nội thị: 50 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư các Khu tái định cư trên địa bàn huyện Duy 
Xuyên: 59 tỷ đồng; dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ vàng Bồng 
Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh 13 tỷ đồng; dự án Đường trục chính đô thị 
mới Điện Nam - Điện Ngọc và dự án Nâng cấp mở rộng đường 773: 15,544 tỷ 
đồng; Chương trình MTQG: 1,197 tỷ đồng).

2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công (tính đến hết ngày 23/11/2022)
Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, tính đến hết ngày 

23/11/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do trung 
ương quản lý) giải ngân 4.221,044  tỷ đồng, đạt 67,3% so với kế hoạch vốn từ đầu 
năm, đạt 51,5% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh và đạt 54% so với kế hoạch 
vốn đã phân bổ, cụ thể như sau:

- Phân theo kế hoạch vốn: kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 4.033,777 tỷ 

16 Gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 259,381 tỷ 
đồng; Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 243,240 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
397,937 tỷ đồng.
17 Bổ sung 100,018 tỷ đồng tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch 
vốn cho UBND huyện Thăng Bình và 969,470 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi và sử dụng đất năm 
2021.
18 Tại Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh.
19 Gồm: Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 22,8 tỷ đồng (dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm 
bền vững 21,735 tỷ đồng, do Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam làm chủ đầu tư; 
dự án hỗ trợ việc làm bền vững do Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam làm chủ đầu tư); Chương trình MTQG 
Phát triển KTXH miền núi 12,565 tỷ đồng, do Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.
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đồng, đạt 68,8% so với kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 
10/12/2021, đạt 51,8% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh và đạt 54,5% so với kế 
hoạch vốn đã phân bổ; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 187,267 tỷ đồng, 
đạt 45,3%.

- Phân theo nguồn vốn đầu tư: kế hoạch vốn ngân sách trung ương giải ngân 
520,998/2.346,789 tỷ đồng, đạt 36,5% so với kế hoạch vốn NSTW giao đầu năm, 
đạt 22,2% so với NSTW giao bổ sung; kế hoạch vốn ngân sách địa phương giải 
ngân 3.700,046/5.855,159 tỷ đồng, đạt 76,6% so với kế hoạch vốn ngân sách địa 
phương giao đầu năm và đạt 63,2% sau điều chỉnh.

Kế hoạch vốn ODA năm 2022 sau điều chỉnh: 1.161,818 tỷ đồng (NSTW 
cấp phát 565,125 tỷ đồng, ngân sách tỉnh vay lại 596,693 tỷ đồng) để đầu tư mới, 
cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch có tính kết nối vùng nhằm xúc 
tiến và thu hút đầu tư; các công trình phòng chống lụt bão, ứng phó biến đổi khí 
hậu. Các dự án sử dụng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 
đến hết ngày 23/11/2022 chỉ giải ngân đạt 41,5% (NSTW cấp phát 28%, tỉnh vay 
lại 54,2%). Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân hết: 679,868 tỷ đồng do gặp 
vướng mắc trong thủ tục giải ngân dự án20, thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian 
thực hiện dự án21 và đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện22. Sau 
khi rà soát khả năng giải ngân của các dự án, UBND tỉnh có Công văn số 
7530/UBND-KTTH ngày 14/11/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 
trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm vốn nước ngoài NSTW cấp phát là 
192,655 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại 
42,607 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7997/BKHĐT-
KTĐPLT ngày 07/11/2022 đề nghị địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch 
vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

3. Tình hình kiểm soát nợ khối lượng hoàn thành các dự án trên địa bàn 
tỉnh quý III/2022

Nợ khối lượng xây dựng cơ bản tính đến hết quý III năm 2022 được tổng 
hợp là 1.079,3 tỷ đồng; trong đó, nợ phát sinh năm 2022 tính từ 01/01/2022 đến hết 
ngày 30/9/2022: 211,8 tỷ đồng, tăng: 75,5 tỷ đồng so với năm 202223, gồm:

- Phân theo cấp quản lý: cấp tỉnh 400,2 tỷ đồng chiếm 37,1%; cấp huyện 
679,1 tỷ đồng chiếm 62,9%.

- Phân theo nguồn vốn: nguồn ngân sách trung ương: 19,1 tỷ đồng; nguồn 

20 Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2023 tại Quyết định số 475/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 và gia hạn thời 
gian giải ngân Hiệp định tài chính dự án tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 09/8/2022 và được Bộ Tài chính phê 
duyệt đơn rút vốn gửi Nhà tài trợ để giải ngân cho các nhà thầu xây lắp trong tháng 10/2022.
21 Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 đang thực hiện thủ tục xin 
kéo dài thời gian thực hiện dự án (UBND tỉnh có Tờ trình số 7205/TTr-UBND ngày 02/11/2022; dự án Nâng cao 
năng lực Y tế thời gian chờ ý kiến thống nhất kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2023 chậm.
22 Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam và dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí 
hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) đã tổ chức đấu thầu các gòi thầu xây lắp, và đã trình kết quả chấm thầu 
bước kỹ thuật cho nhà tài trợ. Tuy nhiên, nhà tài trợ chưa có văn bản phản hồi về kết quả chấm thầu.
23 Nợ khối lượng xây dựng cơ bản đến hết năm 2021 là 1.003,8 tỷ đồng; nợ khối lượng xây dựng cơ bản đến hết quý 
II năm 2022 là 1.090,4  tỷ đồng.
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ngân sách tỉnh: 521,0 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện và cấp xã: 504,1 tỷ đồng; 
nguồn khác: 35,1 tỷ đồng, 

Một số chủ đầu tư có nợ xây dựng cơ bản đến hết quý III năm 2022 lớn như: 
Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 231,3 tỷ đồng, Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: 81,0 tỷ đồng, Sở Giao thông vận tải: 
25,1 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: 16,9 tỷ đồng. Các địa 
phương có nợ khối lượng xây dựng cơ bản lớn như: Tiên Phước 137,2 tỷ đồng, 
Thăng Bình 134,2 tỷ đồng, Đại Lộc 97,1 tỷ đồng, Tây Giang 51,7 tỷ đồng.

Riêng nợ khối lượng hoàn thành 11 dự án do Ban Quản lý các Khu kinh tế 
và Khu công nghiệp tỉnh quản lý được tổng hợp: 236,522 tỷ đồng, trong đó ngân 
sách trung ương bố trí còn thiếu so với khối lượng thực hiện hoàn thành: 73,987 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 
theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ không 
bố trí vốn cho các dự án này.

UBND tỉnh đã có Công văn số 5054/UBND-TH ngày 02/8/2022 chỉ đạo Ban 
Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với Ban 
Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; đồng thời rà soát danh 
mục các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa có 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (các dự án sử dụng 
vốn ngân sách trung ương từ năm 2015 về trước), phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xác định rõ cơ cấu nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND bổ 
sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí kế hoạch 
vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

III. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đánh giá chung
Việc triển khai lập, giao và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã thực 

hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, 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, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ 
và các Bộ, ngành Trung ương,...; theo hướng từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, 
tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành các công trình có ý nghĩa quan trọng tới 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương. Các nguồn vốn đầu tư công 
được phân bổ công khai, minh bạch và theo nguyên tắc bố trí đối ứng các dự án 
ODA theo Hiệp định đã ký kết; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành đã có 
quyết định quyết toán, các dự án hoàn thành chưa có quyết định quyết toán, sau đó 
mới bố trí cho các dự án chuyển tiếp, khởi công mới theo khả năng cân đối vốn. 
Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được các cấp chủ động phân bổ cụ thể 
cho từng chương trình, dự án để triển khai kịp thời ngay từ đầu năm kế hoạch. Kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bố trí thực hiện 235 dự án; trong đó 40 dự án 
hoàn thành; 137 dự án chuyển tiếp; 58 dự án khởi công mới24.

Trong năm 2022 đã triển khai thực hiện 20 chương trình Nghị quyết của 

24 Không kể các dự án thuộc Nghị quyết của HĐND tỉnh
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HĐND tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 1.794,245 tỷ đồng, chiếm 22,9% kế hoạch vốn 
năm 2022, gồm ngân sách tỉnh 893,687 tỷ đồng, ngân sách trung ương thực hiện 03 
Chương trình MTQG 900,558 tỷ đồng. Một số chương trình theo Nghị quyết được 
bố trí kế hoạch vốn lớn để thực hiện trong năm25, các Nghị quyết hỗ trợ sau đầu tư 
năm 2022 đã hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp thực hiện 02 dự án đầu tư nông nghiệp và 
phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh và 01 dự án cấp nước sạch26.

Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân 
sách hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. 

2. Kết quả thực hiện theo từng chương trình, ngành, lĩnh vực
Kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước 

ngoài) đã tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực như: giao thông đường bộ, 
nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, văn hóa xã hội, y tế, công nghệ thông tin, quốc 
phòng an ninh,… Các dự án đầu tư phát huy hiệu quả, góp phần hoàn chỉnh và 
nâng cao chất lượng, cơ sở hạ tầng của từng chương trình, ngành, lĩnh vực như sau:

* Về thực hiện các chương trình theo Nghị quyết HĐND tỉnh:
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 là 4.275,447 tỷ 
đồng thực hiện 13 chương trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 và 20 chương 
trình mới giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch vốn bố trí 03 năm là 2.554,888 tỷ 
đồng27, đạt 60% so với kế hoạch trung hạn thông qua, đảm bảo tiến độ bố trí 
vốn.

Riêng kế hoạch vốn năm 2022 bố trí đầu năm là 615 tỷ đồng, trong quá trình 
thực hiện đã điều chỉnh, bổ sung đến cuối năm là 783,669 tỷ đồng (tăng 168,669 tỷ 
đồng). Trong đó, một số chương trình thực hiện nhanh đã bổ sung28 kế hoạch vốn 
để thực hiện; bên cạnh đó một số chương trình thực hiện chậm phải điều chuyển kế 
hoạch vốn29 cho các chương trình, dự án khác có nhu cầu giải ngân.

25 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 là 260 tỷ đồng; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 80 tỷ đồng; Nghị 
quyết số 03/2021/NQ-HĐN ngày 13/01/2021 về quy định chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 
tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 là 66,580 tỷ đồng; Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 
về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 
là 44 tỷ đồng; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn 
định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 là 52,9 tỷ đồng.
26 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 02 dự án: Trang trại chăn nuôi QCTEK (5 tỷ đồng); Nhà máy chế 
biến nông sản và dược liệu Trà My (5,342 tỷ đồng). Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 
HĐND tỉnh về Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 
hỗ trợ 3,148 tỷ đồng thực hiện dự án Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các xã Bình Quý, 
Bình Phục huyện Thăng Bình.
27 Năm 2021 là 659,389 tỷ đồng; năm 2022 là 783,669 tỷ đồng; năm 2023 dự kiến 1.111,830 tỷ đồng.
28 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 là 160 tỷ đồng; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
17/9/2020 về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021 - 2025 là 24 tỷ đồng; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 gần 16 tỷ đồng.
29 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2025 gần 7 tỷ đồng; Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh gần 12 tỷ đồng; Chương trình trồng 
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* Về thực hiện theo ngành, lĩnh vực:
- Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 87,146 tỷ đồng (NSTW 11,591 tỷ đồng, 

ngân sách tỉnh 75,555 tỷ đồng). Ngân sách trung ương bố trí thanh toán khối lượng 
cho dự án Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga Ri 
và xã AXan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2) và đầu tư cơ sở hạ tầng đảo Cù Lao 
Chàm thuộc Chương trình Biển đông - Hải đảo. Ngân sách tỉnh bố trí đầu tư một 
số dự án quốc phòng, an ninh30 nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu 
làm việc cho các cán bộ chiến sĩ và nhu cầu đầu tư các công trình đối ngoại với 
tỉnh Sê Kông đã cải thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đảm bảo quốc 
phòng. Đồng thời, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, chỉ huy tác chiến 
của lãnh đạo Công an tỉnh trong việc xử lý các tình huống phức tạp, sự kiện lớn 
liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao 
hiệu quả hợp đồng tác chiến của các lực lượng Công an; phòng chống tội phạm 
công nghệ cao. Ngoài ra, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 
06/12/2019 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền 
kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, năm 2022 ngân sách tỉnh đã bố trí 28 tỷ đồng để triển khai đầu tư cơ 
sở hạ tầng trên 14 xã biên giới đất liền thuộc 02 huyện Tây Giang và Nam Giang. 

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình: 315,224 tỷ đồng (NSTW 38,717 tỷ đồng, 
ngân sách tỉnh 276,506 tỷ đồng), ngoài việc bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn 
thành cho Bệnh viện sản - nhi và 08 trạm y tế xã theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-
HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh31, tiếp tục bố trí nguồn nhằm tập trung đầu 
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại cho các 
bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng 
Nam, Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc, Bệnh viện sản - nhi, Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh), nâng cấp các trung tâm y tế huyện (Quế 
Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình, Nam Giang), nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của 
một số cơ sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu; nâng cao 
hiệu quả công tác y tế dự phòng và thông qua việc cải tạo, nâng cấp hệ thống y tế 
cơ sở góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
địa phương và các vùng lân cận.

- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo: ngân sách tỉnh bố trí 35,634 tỷ đồng trong năm 
2022 để đầu tư 12 trường THPT; trong đó, 05 dự án hoàn thành đã bàn giao đưa 
vào sử dụng, 03 dự án chuyển tiếp và 04 dự án khởi công mới. Việc tập trung đầu 
tư hạ tầng đã nâng cao cơ sở vật chất tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, góp 

rừng gỗ lớn hơn 14 tỷ đồng; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ 
trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 là 10 tỷ đồng.
30 Nâng cấp, cải tạo Doanh trại trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoạn bộ 
binh 885; Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà; 
Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang; Dự án mật danh ST03-QNa2019; Mở rộng trường bắn, thao 
trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên 
địa bàn tỉnh; Mua sắm hệ thống trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 
dụng công nghệ cao.
31 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
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phần tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
đã có 61 trường THPT, trong đó có 24 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 39,3%. 

- Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao Du lịch - Phát thanh truyền hình: ngân sách 
trung ương bố trí 70 tỷ đồng để thực hiện dự án chuyển tiếp Nâng cấp, mở rộng 
nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và khởi công mới dự án Xây dựng chính 
quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đối với 
ngân sách tỉnh, kế hoạch 2022 bố trí 158,155 tỷ đồng; ngoài việc bố trí thanh toán 
nợ khối lượng hoàn thành cho các dự án phê duyệt quyết toán trong năm, dự án 
chuyển tiếp thì bố trí khởi công 03 dự án mới; trong đó có một số dự án trọng điểm 
như Tu bổ Chùa Cầu, Tôn tạo Khu di tích lịch sử Đồng Trại (huyện Tiên Phước), 
Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và 
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ngoài ra, ngân sách tỉnh bố trí 43,239 tỷ đồng để hoàn 
thiện cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo công nghệ, lộ trình số hóa 
truyền hình của Chính phủ, góp phần làm phong phú và đa dạng nội dung các 
chương trình truyền hình tỉnh. Trong lĩnh vực thể thao, ngoài việc hỗ trợ cho các 
địa phương miền núi cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội thi Thể 
thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện 
miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 thì tập trung đầu tư nâng cấp hạ 
tầng Khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh và Sân vận động Tam Kỳ; góp phần nâng 
cao và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết chế thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: ngân sách tỉnh đã bố trí 129,5 tỷ 
đồng để đầu tư cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực ngành lao động, thương binh và xã 
hội, trong đó đã bố trí 80 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng 
theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh; hỗ trợ 
20 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa 16 công trình nghĩa trang liệt sĩ theo 
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh; bố trí vốn để thanh 
toán bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh 
Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam, thể hiện tấm lòng tri ân 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với các Anh hùng liệt 
sỹ quê hương Thanh Hóa, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước 
đối với thanh thiếu niên, nhất là các thế hệ trẻ; bố trí kế hoạch vốn để thanh toán 
khối lượng dự án Trung tâm tâm thần tỉnh Quảng Nam; khởi công mới các công trình 
ghi công và bảo trợ xã hội (Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn; Đền tưởng niệm huyện Quế 
Sơn; Cải tạo nâng cấp Làng Hòa bình; Cải tạo, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy). 

- Lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp, thủy lợi thủy sản và định canh, định cư: 
629,230 tỷ đồng (NSTW 281,645 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 347,585 tỷ đồng). Năm 
2022, ngân sách trung ương đã bố trí thực hiện một số dự án lớn, như: Chống xói 
lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An; Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền 
và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều; Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm 
nghiệp tỉnh Quảng Nam; nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi bố trí thực hiện dự án 
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Ngân sách tỉnh đã đầu tư nâng cấp sửa 
chữa, xây dựng mới 26 công trình Thuỷ lợi nhỏ, phục vụ tưới cho hơn 402ha; đã 
kiên cố hoá 39 tuyến kênh mương loại III Thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài 
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được kiên cố 30,6km, phục vụ tưới cho hơn 897ha; đầu tư 03 công trình tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước. Ngoài ra, đã phân bổ ngân sách tỉnh phân bổ 27 tỷ đồng cho 
các địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh. Đến nay, các địa phương đã hỗ trợ cho 150 hộ và đã 
thực hiện sắp xếp di dời chỗ ở cho 311 hộ, trong đó hộ di dời khẩn cấp do thiên tai 300 hộ, 
di dời khỏi rừng đặc dụng, phòng hộ 02 hộ, di dời vùng đặc biệt khó khăn 09 hộ.

- Lĩnh vực công, khu công nghiệp và khu kinh tế: 247,868 tỷ đồng; trong đó, 
NSTW bố trí 219,597 tỷ đồng thanh toán khối lượng và chuyển tiếp cho các dự án 
hạ tầng tại Khu kinh tế mở Chu Lai như Đường trục chính; tái định cư khu công 
nghiệp Tam Quang; Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 
Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và dự án Cấp điện nông thôn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020. Ngân sách tỉnh bố trí 28,270 tỷ đồng tiếp tục 
thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức, 
Duy Xuyên và đầu tư dự án Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - 
Trường Hải đi khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). 

- Lĩnh vực giao thông đường bộ: 2.258,980 tỷ đồng (vốn NSTW 557,575 tỷ 
đồng, ngân sách tỉnh 1.701,405 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư lĩnh vực giao thông 
đường bộ năm 2022 để bố trí vốn đầu tư thanh toán cho các dự án đã phê duyệt 
quyết toán và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng chuyển tiếp hoàn thành năm 
2022 có tính chất phát triển vùng, liên vùng, như: Cầu Hội Khách - Tân Đợi; 
Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu 
Lai; Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ 
công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT611B; Khôi phục, tái thiết tuyến đường 
ĐT606; Đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố 
Tam Kỳ. Đồng thời, đầu tư khởi công mới 03 dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến 
ĐT609C; Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình; 
Cầu Hà Tân tại Km37+800, xã Đại Lãnh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT609. Ngoài ra, ngân sách tỉnh bố trí 260 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 
38/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 
và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, 
năm 2022 đã bố trí nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi lớn để triển khai thực hiện các 
dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành 
phố Hội An, Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

* Nguyên nhân bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa đảm bảo tiến độ
Qua cân đối kế hoạch đầu tư công 03 năm nguồn ngân sách tỉnh là 9.597,996 

tỷ đồng, mới đạt 43%, hụt so với bình quân 03 năm là 3.675 tỷ đồng.
Do đó, bố trí thực hiện chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh mới đạt 60%, 

đảm bảo theo tiến độ Nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
được HĐND tỉnh thông qua. Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 đến năm 
thứ 3 mới đạt khoảng 60-70% đối với dự án nhóm C, đạt khoảng 30-60% đối với 
dự án nhóm B. Trong khi quy định của Luật Đầu tư công là dự án nhóm C bố trí 
vốn không quá 3 năm và dự án nhóm B bố trí vốn không quá 4 năm.

3. Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG và Chương 
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trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
a) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai 

đoạn 2022 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và của HĐND tỉnh tại các Nghị 
quyết: số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 
và số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/202232, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các 
Quyết định để tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh33. Trên cơ sở các 
Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó nhiều chỉ tiêu giao cho 
cấp tỉnh quy định mức độ đạt chuẩn; UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu, 
tham mưu ban hành các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu, nông thôn mới cấp huyện và thôn nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Hiện nay vẫn còn một số chỉ tiêu Bộ, 
ngành trung ương chưa có hướng dẫn đánh giá; tuy nhiên Quảng Nam đã chủ động 
dự thảo các quy định đánh giá, đang tổ chức lấy ý kiến để ban hành thực hiện trên 
địa bàn tỉnh. Đến nay các cơ chế hỗ trợ, quy định, hướng dẫn thực hiện Chương 
trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được ban hành tương đối đầy 
đủ, đảm bảo điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện.

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước phân bổ năm 2022 là 330,240 tỷ 
đồng; trong đó, ngân sách trung ương 243,240 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 87 tỷ đồng. 
Tính đến ngày 30/10/2022, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 62,894 tỷ đồng, đạt 
tỷ lệ 19,04% (NSTW 16,681 tỷ đồng, đạt 6,86%, ngân sách tỉnh 46,213 tỷ đồng, 
đạt 53,12%).

Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 bố trí giảm gần 60% so với 
giai đoạn 2016 - 2020; nên rất khó khăn trong việc thực hiện đảm bảo đạt các mục 
tiêu của giai đoạn 2021 - 2025, nhất là các xã của giai đoạn này chủ yếu là các xã 
miền núi, khó khăn, nguồn vốn NSTW từ Chương trình nông thôn mới không bố 
trí cho các xã thuộc khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ và xã an toàn khu, trong khi đó các xã này còn gặp nhiều 

32 Các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, 
huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025; số 38/NQ-HĐND ngày 
20/7/2022 phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025; số 24/2022/NQ-HĐND ngày 
14/10/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
33 Các Quyết định của UBND tỉnh gồm: số 2056/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách 
Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025; 
số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 về kế hoạch thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025; số 2138/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương, ngân 
sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện Chương trình NTM; số 2141/QĐ-UBND ngày 
15/8/2022 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương để 
thực hiện Chương trình NTM; số 282/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho 
các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng NTM; số 2427/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về phân bổ nguồn kinh 
phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện CTMTQG xây dựng NTM; số 2942/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 phân bổ 
kinh phí sự nghiệp ngân sách TW năm 2022 thực hiện CTMTQG xây dựng NTM; số 1098/QĐ-UBND ngày 
25/4/2022 về phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025



12

khó khăn.
b) Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
Kế hoạch vốn đầu tư NSTW hỗ trợ năm 2022 phân bổ giao cho tỉnh Quảng 

Nam thực hiện là 397,937 tỷ đồng, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 
2022 cho các ngành và địa phương triển khai thực hiện, cụ thể: (i) Tiểu dự án 1, 
Dự án 1 (hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo) 375,107 
tỷ đồng; (ii) Tiểu dự án 1, Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền 
vững) 21,735 tỷ đồng; (iii) Tiểu dự án 3, Dự án 4 (Hỗ trợ việc làm bền vững) 1,095 
tỷ đồng. 

Năm 2022, các Sở ngành liên quan đã kịp thời phối hợp, tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách để thực hiện 
Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 như: số 22/2022/NQ-
HĐND ngày 20/7/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình giai đoạn 2021 - 2025; số 39/NQ-HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực 
hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND tỉnh ban hành các 
Quyết định triển khai các Nghị quyết trên để chỉ đạo, triển khai thực tế tại các địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

c) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 phân bổ thực hiện 279,381 tỷ đồng; trong đó, 
NSTW 259,381 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng. Đến nay các cơ chế hỗ trợ, 
quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình từ Trung ương đã tương đối đầy đủ, 
một số dự án thành phần chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa đảm bảo điều kiện để 
tổ chức triển khai.

Theo Quyết định số 1080/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính về việc 
giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ NSTW năm 2022 để thực 
hiện Chương trình cho tỉnh Quảng Nam 192,752 tỷ đồng, chi tiết đến từng lĩnh vực 
chi ngân sách. Tuy nhiên, đến ngày 10/10/2022, Ủy Ban Dân tộc mới có văn bản 
hướng dẫn thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phân bổ vốn cho địa phương, 
đặc biệt là thời gian thực hiện chỉ có 02 tháng, do đó dự kiến trong năm 2022 
không thể giải ngân hết nguồn vốn NSTW phân bổ cho tỉnh. 

d) Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 450/TTg-KTTH 

ngày 20/5/2022 và Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 về việc thông báo 
danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh Quảng Nam được thông báo 05 danh mục dự án và 
mức vốn 621 tỷ đồng để thực hiện 02 dự án y tế 296 tỷ đồng34 và 03 dự án kè hồ 

34 02 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam (92 tỷ 
đồng); Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam dự 
kiến số vốn từ chương trình phục hồi và phát triển KTXH 204 tỷ đồng.
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đập 325 tỷ đồng35. Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án; 
trong đó có 01 dự án đã phê duyệt dự án đầu tư36. Các chủ đầu tư tiếp tục đang 
khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án để phân bổ kế hoạch vốn, giải 
ngân theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022.

Dự kiến kết quả đạt được về thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao năng lực 
phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa, thích ứng biến đổi 
khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng các trạm y tế và mua sắm trang 
thiết bị nhằm sớm triển khai đưa vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao chất lượng 
khám điều trị, chăm sóc sức khỏe phục vụ Nhân dân, góp phần phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. 

4. Tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện 
a) Nhóm khó khăn liên quan đến thể chế, chính sách 
Quy định pháp luật và những văn bản của trung ương liên quan đến đầu tư 

công vẫn chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung so với thực tiễn, ảnh hưởng đến quá trình 
triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, như: (i) chưa thống nhất việc 
mở rộng đối tượng dự án được tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật 
Đầu tư công; (ii) các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG giai 
đoạn 2021 - 2025 của Trung ương ban hành chưa kịp thời dẫn đến sự lúng túng 
trong quá trình triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; (iii) Các dự án sử 
dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thời gian chờ đợi các ý kiến không 
phản đối của Nhà tài trợ trong quá trình triển khai thực hiện các khâu kéo dài; các 
dự án di tích xếp hạng cấp quốc gia, di sản Văn hoá Thế giới, quá trình hoàn thiện 
và điều chỉnh thủ tục đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch; (iv) việc điều chỉnh giá vật liệu cho những hợp đồng theo đơn giá cố 
định và trọn gói, bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá vật liệu xây dựng, đất đắp, đá, cát 
nhiên liệu còn chậm. 

b) Nhóm khó khăn liên quan đến tổ chức triển khai, thực hiện 
Vướng mắc liên quan đến tổ chức triển khai, thực hiện là những vướng mắc 

đã được phát hiện từ nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, triệt để như: (i) 
đặc điểm lịch sử quản lý đất đai của tỉnh Quảng Nam dẫn đến khó khăn trong xác 
nhận nguồn gốc đất. Công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết 
dứt điểm, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn 
gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc; (ii) Công tác dự báo, lập, xây dựng kế 
hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân. Việc chuẩn bị dự án còn hạn 

35 Tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21/9/2022, Thủ tướng Chính phủ giao 325 tỷ đồng cho Quảng Nam để 
thực hiện 03 dự án kè, hồ đập cả giai đoạn 2022 - 2023 gồm 03 Dự án Kè bảo vệ khu dân dư Bằng La, xã Trà Leng, 
huyện Nam Trà My (60 tỷ đồng); Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng) 
55 tỷ đồng; Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, 
thành phố Hội An là 210 tỷ đồng 
36 Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 
số 2552/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.
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chế, chất lượng hồ sơ chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai, phải đề nghị cấp thẩm 
quyền điều chỉnh kế hoạch vốn, chủ trương đầu tư nhiều lần; công tác chuẩn bị đầu 
tư, thẩm định, tư vấn còn chậm; thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án 
còn bất cập; (iii) Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có lúc, có 
nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu về năng 
lực. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn yếu, còn hiện tượng né tránh, 
đùn đẩy trách nhiệm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực chưa 
quyết liệt, kịp thời, hiệu quả... (iv) Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa 
được đề cao, thiếu quyết liệt, cụ thể trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện kế 
hoạch đầu tư công không đạt kết quả đề ra, chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu37, 
nợ xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều. 

c) Nhóm khó khăn liên quan đến đặc thù của năm 2022
Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, vượt dự báo. Diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 vào những tháng đầu năm 2022; giá nguyên nhiên 
vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt giá thép, xăng dầu và việc thiếu các mỏ đá, mỏ 
đất làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn kế hoạch năm 2022 bổ sung trong năm lớn 1.970,046 tỷ đồng; 
trong đó NSTW phân bổ 900,558 tỷ đồng thực hiện 03 Chương trình MTQG được 
giao trễ tại Quyết định số 653/QĐ-TTg vào ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ38, ngân sách tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 
2022 là 1.069,488 tỷ đồng trong tháng 10/2022, dẫn đến tỷ lệ giải ngân đến hết 
ngày 23/11/2022 thay đổi từ 67,3% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm xuống 
còn 51,2% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn 
năm trước sang năm kế hoạch theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công năm 
2019 việc tổng hợp danh mục các dự án thuộc 07 trường hợp bất khả kháng được 
kéo dài kế hoạch vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã) năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 theo quy định tại Điều 48 Nghị định 
số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ tốn nhiều thời gian, số lượng dự 
án nhiều 707 dự án39 và phải điều chỉnh trình lại HĐND tỉnh thống nhất cho phép 
kéo dài (HĐND tỉnh thống nhất lần 01 tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 
18/3/2022 và thống nhất điều chỉnh tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 
25/6/2022).  

37 Theo số liệu báo cáo của UBND cấp huyện, đến hết ngày 31/10/2022, có 07 địa phương giải ngân dưới 50% gồm: 
Nam Trà My 47,1%, Núi Thành 46,5%, Nông Sơn 45,8%, Nam Giang 38,1%, Tây Giang 30,6%, Bắc Trà My 
25,9%, Hội An 17,5%.
38 HĐND tỉnh thông qua vào ngày 20/7/2022 tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/2022/NQ-
HĐND và Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022
39 Gồm: Ngân sách cấp tỉnh 159 dự án, ngân sách cấp huyện 310 dự án, ngân sách cấp xã 218 dự án.
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Phần thứ hai
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

 I. NGUYÊN TẮC CHUNG BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 bao gồm: (i) Kế hoạch của các nhiệm 
vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp 
có thẩm quyền giao và (ii) Kế hoạch vốn của nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc xây dựng kế hoạch NSNN năm 
2023 bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết 
của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Việc lựa chọn và phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án của Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm giải ngân vốn của Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2022 - 2023 theo đúng quy 
định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 
hội; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ; phù hợp với khả 
năng thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm có thể phân bổ, 
giao chi tiết cho nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2022, khắc phục triệt để tình 
trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

- 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; 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. 

II. ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC 
HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

1. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên 
Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi 

luỹ kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2022 và tương ứng với cơ cấu từng 
nguồn vốn của dự án, đồng thời không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn kế hoạch năm 2021 đã 
giải ngân (bao gồm giải ngân vốn kéo dài 2021 sang 2022) và kế hoạch đã bố trí 
năm 2022 và tương ứng với từng nguồn vốn của dự án. Mức vốn bố trí cho từng dự 
án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023 để bảo đảm 
giải ngân tối đa số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023. 
Thứ tự ưu tiên bố trí như sau: 

(1) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và 
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phát triển kinh tế - xã hội theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy 
định tại tiết đ điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 
11/01/2022 của Quốc hội.

(2) Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán nhưng chưa 
bố trí đủ vốn.

(3) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài.

(4) Dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch.
(5) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.
(6) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên nêu 

trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã đảm bảo đủ thủ tục đầu tư (đối 
với dự án sử dụng ngân sách tỉnh là phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10/2022 
theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; đối với dự án 
sử dụng ngân sách trung ương là phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/12/2022 
theo Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư). Trường hợp dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
chỉ bố trí vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khi bảo 
đảm quy định tại tiết đ điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 
của Quốc hội (dự án hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2025). 

Dự án khởi công mới trong trường hợp quá bức thiết cần phải khởi công 
ngay trong kế hoạch 2023 và đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 51 
Luật Đầu tư công. 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.

2. Riêng đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài

Ngoài các nguyên tắc trên, việc bố trí vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài phải phù hợp với nội dung của Hiệp định, cam kết với nhà 
tài trợ; khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy 
định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực 
hiện dự án và theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Bố trí đủ vốn cho dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2023 không có khả 
năng gia hạn Hiệp định, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023;

(2)  Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt;
(3) Bố trí theo tiến độ được duyệt và khả năng giải ngân cho dự án mới đã 

ký Hiệp định.
III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
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1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước
Căn cứ dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 và khả năng bố trí ngân sách, 
tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến: 7.778,766 tỷ đồng40, bằng 100% 
so với thực hiện kế hoạch năm 2022. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương: 
4.757,093 tỷ đồng, bằng 87% so với thực hiện kế hoạch năm 2022; nguồn ngân 
sách trung ương: 3.021,673 tỷ đồng, bằng 131% so với thực hiện kế hoạch năm 
2022. Cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương: 4.757,093 tỷ đồng, gồm:
- Nguồn vốn theo tiêu chí định mức: 1.287,093 tỷ đồng. 
- Nguồn thu sử dụng đất: 2.300 tỷ đồng, trong đó đưa vào cân đối: 730 tỷ 

đồng (nguồn năm 2022 chuyển sang: 140 tỷ đồng và nguồn năm 2023: 590 tỷ 
đồng).

- Nguồn xổ số kiến thiết: 80 tỷ đồng. 
- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi: 600 tỷ đồng.
- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 490 tỷ đồng, để bố trí cho các dự án 

sử dụng vốn ODA, tỉnh cam kết vay lại.
b) Nguồn vốn ngân sách trung ương: 3.021,673 tỷ đồng, gồm:
- Vốn chương trình MTQG: 895,76 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.072,9 tỷ đồng.
- Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội: 621 tỷ đồng.
- Vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát: 432,013 tỷ đồng.
2. Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước
a) Nguồn ngân sách địa phương: 4.757,093 tỷ đồng, phân bổ như sau:
- Dự phòng và trả nợ vay đến hạn: 377,039 tỷ đồng, gồm:
+ Dự phòng: 260 tỷ đồng, trong đó dự phòng bố trí thực hiện dự án Đường 

Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ là 200 tỷ đồng; dự phòng bố trí điều tăng mức hỗ 
trợ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về phát triển 
kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2025: 42 tỷ đồng.

+ Trả nợ vay đến hạn: 110,039 tỷ đồng.
- Phân bổ cho cấp huyện: 2.784,299 tỷ đồng.
+ Theo tiêu chí, định mức vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất: 

1.956,127 tỷ đồng.

40 Kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 tăng hơn số thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 905 tỷ đồng (nguồn thu sử 
dụng đất tăng 300 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết tăng 5 tỷ đồng; Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi là 600 tỷ 
đồng)
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+ Thực hiện 23 chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh: 1.064,830 tỷ đồng.
- Phân bổ chi tiết danh mục dự án cho cấp tỉnh và hỗ trợ các địa phương: 

1.359,097 tỷ đồng, gồm:
+ Dự án hoàn thành sử dụng trước năm kế hoạch: 4,8 tỷ đồng.
+ Dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện: 1.307,297 tỷ đồng.
+ Dự án khởi công mới năm kế hoạch: 47 tỷ đồng, trong đó: dự án nhóm B 

bố trí khoảng 3% và dự án nhóm C bố trí khoảng: 22% so với tổng mức đầu tư 
phần ngân sách tỉnh.

b) Nguồn ngân sách trung ương: 3.021,673 tỷ đồng, phân bổ như sau:
- Vốn thực hiện các Chương trình MTQG: 895,760 tỷ đồng, gồm:
+ Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi: 339,115 tỷ đồng.
+ Chương trình Giảm nghèo bền vững: 378,525 tỷ đồng.
+ Chương trình Xây dựng nông thôn mới: 178,120 tỷ đồng.
- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.072,9 tỷ đồng, phân bổ cho 

các dự án chuyển tiếp: 753,9 tỷ đồng; 05 dự án khởi công mới: 319 tỷ đồng.
- Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội: 621 tỷ đồng, phân 

bổ cho 05 dự án khởi công mới. 
- Vốn nước ngoài: 432,013 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án chuyển tiếp.

(Chi tiết theo các Phụ lục I, II, III đính kèm)
IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ngay sau khi kế hoạch đầu tư công năm 2023 được HĐND tỉnh phê duyệt, 

các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần tập 
trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh cần xác định việc đẩy 
mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 
2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các giải pháp về 
quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu, đúng 
đối tượng, tuân thủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn,… cũng cần tiếp 
cận vào nguyên nhân của những điểm nghẽn đang cản trở, làm chậm tiến độ thực 
hiện, giải ngân vốn đầu tư công. 

2. Linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn đảm bảo giải ngân 100% 
tất cả các nguồn vốn theo đúng các quy định hiện hành; kịp thời, kiên quyết điều 
chuyển vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, dự án chậm các thủ tục đầu tư 
sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt, bổ sung 
vốn cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để bố trí 
vốn hoặc thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ. Chủ 
động chấm dứt đầu tư các dự án kém hiệu quả, thiếu tính khả thi để tập trung đầu 
tư cho các công trình, dự án quan trọng khác để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
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3. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện quyết toán các dự 
án, hạng mục dự án hoàn thành để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ. Các 
chủ đầu tư chấn chỉnh và nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư; tiến độ thực hiện 
công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới; đẩy nhanh các thủ tục điều chỉnh 
dự án (nếu có); đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang 
triển khai; chủ động quyết liệt trong công tác giải ngân, thanh toán khối lượng, thu 
hồi nợ tạm ứng. Xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng dự án, nhất là các dự án có 
vốn lớn để có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp cho từng dự án theo từng thời điểm.

4. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban ngành, địa phương và 
các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, nhất là vướng mắc về công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng. Thường xuyên rà soát, đẩy nhanh và kiểm điểm tiến độ thực hiện 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án có thu hồi 
đất, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tháo gỡ tình trạng thiếu các 
mỏ đất đắp, cát xây dựng; kiểm soát và quản lý nguồn nguyên, vật liệu xây dựng 
ổn định để thực hiện đầu tư các dự án. Các Sở quản lý chuyên ngành tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án; thẩm định thiết kế bản 
vẽ thi công, dự toán theo quy định. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2023 nếu phát sinh các vướng mắc khó khăn cần có kiến nghị kịp thời đối với 
cấp có thẩm quyền, từng Sở quản lý chuyên ngành, lĩnh vực trong việc giải quyết, 
xử lý vướng mắc cho từng dự án. Tiếp tục nâng cao vai trò của các Tổ công tác của 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 
thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại ngành và địa phương. 

5. Các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài chủ 
động làm việc với các nhà tài trợ, các bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành để 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, 
nhất là thủ tục ký kết Hiệp định, tư vấn lập dự án, thư không phản đối và gia hạn 
hợp đồng để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2023. Đẩy mạnh 
giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng được giao; hạn chế tối đa việc 
điều chuyển giảm dự toán kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại và hoàn trả trung 
ương vốn nước ngoài NSTW cấp phát.

6. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ kế hoạch 
vốn chi tiết dự án và đẩy mạnh giải ngân các Chương trình MTQG; đồng thời, có 
kế hoạch cân đối việc bố trí vốn đối ứng thực hiện các Chương trình trong từng 
giai đoạn cụ thể. Các Sở, Ban, ngành và địa phương trong vùng dự án Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cần ưu tiên hỗ trợ công tác giải phóng 
mặt bằng; chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 
theo từng dự án và từng tháng để đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn được 
giao theo quy định tại Nghị quyết số 43/NQ-QH ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

7. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá giám sát, kiểm tra thực hiện kế 
hoạch đầu tư công năm 2023 cũng như thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ 
thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết 
quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tổ chức phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ 
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công chức theo dõi chỉ đạo, điều hành từ khâu lập dự án, thẩm định thiết kế, kế 
hoạch đấu thầu, triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo phù hợp 
tiến độ và đúng quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đồng thời, xem 
xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện.

8. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các bộ, ngành, địa phương; tổ 
chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, xử lý nghiêm các vi phạm đối 
với tập thể, người đứng đầu đơn vị trong công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu 
tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm công 
bằng, công khai, minh bạch. Tăng cường kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định 
trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn…

V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó quy định dự án khởi công mới năm 2023 sử 
dụng nguồn ngân sách tỉnh phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 
Luật Đầu tư công, hoàn thành thủ tục đầu tư đến ngày 31/10/2022. Đến hết thời 
gian quy định có 07 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và bố 
trí kế hoạch vốn năm 2023.

Ngoài ra, có thêm 02 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 
sau ngày 31/10/2022 là dự án Bê tông hóa đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, 
huyện Nam Giang đến xã GaRi và xã AXan, huyện Tây Giang và dự án đầu tư xây 
dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven 
biển Việt Nam. Căn cứ theo quy định thì các dự án này không được bố trí kế hoạch 
vốn năm 2023, tuy nhiên các dự án được triển khai trên địa bàn huyện miền núi và 
vùng động lực phía Đông nên cần phải triển khai sớm để phát huy hiệu quả đầu tư. 
Vì vậy, UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí kế 
hoạch vốn năm 2023 cho dự án.

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi 
vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 với tổng mức đầu tư 567 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn 100% ngân sách 
tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư 
tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/5/2021.

Tuy nhiên ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 70/NQ-
HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tại 
khoản 3 Điều 1 quy định: “Thống nhất tỷ lệ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 
đối với các dự án đầu tư trong giai đoạn 2023 - 2025 và dự án đầu tư khi xuất hiện 
nguồn do cấp huyện quản lý:

a) Đối với các huyện thuộc khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% tổng 
mức đầu tư.

b) Đối với các huyện thuộc khu vực đồng bằng chưa tự cân đối ngân sách: 
Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư.

c) Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% 
tổng mức đầu tư.

d) Đối với các công trình văn hóa, thể thao, trụ sở làm việc: Ngân sách tỉnh 
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hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố.”.
Tại Biểu số 5 kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh, dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng 
Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam được giao tổng mức đầu tư: 567 tỷ 
đồng, với cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh 396,9 tỷ đồng.

Để thống nhất về cơ cấu nguồn vốn dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, 
ngành, địa phương hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng cơ cấu nguồn 
vốn tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh và thực 
hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

2. Về đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng 
cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025.

Với đặc thù các xã biên giới đất liền trên địa bàn huyện Nam Giang và Tây 
Giang là các xã nghèo, vùng núi cao có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, thường xuyên xảy ra thiên tai, thời tiết cực đoan nên việc bố trí 02 tỷ 
đồng/xã/năm chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - 
xã hội của khu vực biên giới này. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu hiện nay 
đang tăng cao so với thời điểm ban hành Nghị quyết (Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 
10/10/2017 của Bộ Chính trị). Do đó, UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh thống 
nhất chủ trương điều chỉnh Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và chỉ 
đạo 2 địa phương đánh giá lại hiệu quả, tình hình quản lý, sử dụng kinh phí đã hỗ 
trợ, dự kiến nhu cầu, mục đích đầu tư, để nâng định mức hỗ trợ đầu tư cho các xã 
biên giới, để tạo điều kiện cho các xã biên giới có điều kiện đầu tư các công trình 
trọng điểm, cải tạo, cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ cho việc phát triển 
kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng toàn tuyến biên giới.

Kính trình Hội đồng nhân dân 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;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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