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

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

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 

năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo 

dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, sửa đổi Nghị 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh. 

Xét Tờ trình số            /TTr-UBND ngày       tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số         /BC-HĐND ngày     tháng 7 năm 

2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Về 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 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-quyet-27-nq-hdnd-2017-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-quang-nam-2016-2020-358312.aspx


 

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 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. 

+ 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 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 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; 

- 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 06/42020 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.  

- 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 tiểu 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, giao UBND 

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

hoạch năm 2021.  

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

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

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

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

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

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

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

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



 

hiện các chương trình, Nghị quyết 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. 

Điều 3. HĐND tỉnh quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh.  

1. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 

17 Luật Đầu tư công năm 2019: dự án nhóm A do địa phương quản lý; dự án 

nhóm B, nhóm C sử dụng ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc 

cấp mình quản lý (trừ dự án quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật Đầu tư công 

năm 2019).  

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương 

trong các trường hợp sau: (i) Do điều chỉnh mục tiêu 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 tế vốn kế hoạch hằng năm 

giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương. 

Điều 4. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung 

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 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 theo quy định.  

2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm (kể cả kế hoạch 

đầu tư công năm 2020) vốn ngân sách địa phương 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 để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư 

công hằng năm.  

3. UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND 

tỉnh tại kỳ họp gần nhất về thực hiện nội dung được HĐND tỉnh giao tại khoản 

1, 2 Điều này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 



 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

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

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

Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua 

ngày         tháng 7 năm 2020./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH; 
- VP: QH, CTN, CP; 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 
- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; 

- TTXVN tại QN; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam; 
- CPVP, CV; 
- Lưu VT, TH. 
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