
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bôc 1p  - Tir do - Hanh phüc  

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày ththng nám 2022 

NGH! QUYET 
A . . A. ,. .A A A A Ye vice cho y kien doi vol dir kien ke hotch dau tir cong 

ngun vn Ngãn sách Trung lroiig nám 2023 

HOI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP TH 

Can ci Lut Td chic chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; Luát tha 
dOi, bó sung mç3t so diêu cüa Lut To chic ChInh phi và Lut TO chz-c chInh 
quyên djaphwong ngày 22/11/2019; 

Can c& Lut Du tw cOng ngày 13/6/2019; 

Gán ct Nghj quyé't sO 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cña dy ban 
ThzfO7ig vy QuOc h3i quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mic phán bO 
vOn dáu tu cOng nguOn ngán .sách nhà nu'óv giai doQn 202 1-2025, 

Can c& Nghj djnh s40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa C'hmnh phi quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cüa Lut Dáu tu' cOng. 

Can cii- Quyê't djnh sO'26/2020/QD-TTgngày 14/9/2020 cüa Thu tu'Ong 
ChInh phü quy dinh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cia Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uy ban Thzr&ng vy QuOc hi quy 
djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh m&c phán bó von ä'áu tu' cOng nguón 
ngán sách nhà nithc giai dogn 202 1-2025, 

Can cu' Ciii thj sd 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 cüa Thz twóng ChInh phi 
ye vic xáy dmg ké hogch phát trién kinh té - xd hi và dy' toán ngán sách nhà 
nithc nàm 2023; 

Xét TO' trinh s /TI'r- UBND này tháng nàm 2022 cña UBND 
tinh ye vic cho j kiên dOi vO'i dy' kién ké hogch vOn Ngán sách Trung wo'ng hO 
tro' nám 2023, Báo cáo thárn tra cüa các Ban Hç5i dOng nhán dan tinh, j kién 
tháo lun cia dgi biêu Hç5i dOng nhán dan tinh tgi kj) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Thng nh.t dir kin k hoch du tu cong nguôn vOn Ngân sách 
Trung ung nAm 2023 cüa tinh do Uy ban nhân dan tnh trinh ti kS'  hop. 

Biu 2. T chüc thirc hiên: 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh can cir Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan 
tinhbáo cáo B Kê hoach và Dâu tir, B Tài chInh d%r kiên kê hoch dâu tu cong 
nguOn von Ngân sách Trung umg näm 2023 phü hçip v&i Ké hoch dâu tu cong 



trung hn giai don 2021-2025 dtrçic Thu tuâng Chinh phü giao; khá näng thirc 
hin cüa các cong trInh, dir an và tuân thu theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Thithng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, To di biêu HOi  dông nhân dan tinh và di biêu Hi dông nhân dan tinh 
phôi hçip vth Ban Thi.räng trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay duqc Hi dng nhãn dan tinh Quâng Trj, Khóa VIII, K' 
h9p thir .... thông qua ngây tháng näm 2022 và có hiu hrc kê tui ngày thông 
qua.!. 

Noi nhçin: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các Bô: KHDT, Tài chInh; 
- TTTU, U HDND, UBND, 

UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 

Van phông UBND tinh; 
- Các S: KH&DT, Tài chmnh, 

Kho bac  Nhã niric tinh; 
-LixuVT,KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 



U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH  QUANG TRI Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc  

S: /BC-UBND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

BAO CÁO 
KE HOCH DÁIl TIY CONG  NAM 2023 

Thrc hin Chi thj s 1 2/CT-TTg ngày 22/7/2 022 cüa Thu tithng ChInh 
phü ye xây drng kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà 
nuâc näm 2023; Van bàn so 5O35IBKHDT-TH ngày 22/7/2021 cüa BO Kê 
hoch và Dâu tu ye vic hthng dan xây dijng ké hoch kê ho.ch dâu tu cong 
näm 2023; U ban nhân dan tinh Quãng Trj xây dimg Báo cáo kê hoach  dâu tu 
cong näm 2023 cüa tinh cij the nhu sau: 

I. DANH GIA TINH H!NH THVC HIN KE HOiCH DAU TIJ CONG 
NAM 2022 

1. TInh hInh giao, diu chinh k hoich du tir cong nàm 2022 theo 
turng nguôn vn cüa tirng dr an 

K hoch du ti.r cong do tinh quãn 1 näm 2022 là 3.458,93 t) dông, 
bang 116% ké hoch Thu tuóng ChInh phü giao', tang 480 t' dông tü nguôn thu 
dâu giá quyên sü diing dat. Den nay, UBND tinh dâ phân bô chi tiêt 3.4 10,634 
t' dông2, d.t 98,6% ké hoch Thu turng ChInh phü và HDND tinh giao, ciii the: 

* Ngun v6n ngân sách djaphu'ong can dii: 
Kt hoach vn ngân sách dja phung can di näm 2022 dirçc HDND tinh 

giao là 1.718,91 t' dông, bang 139% ké hoach &rçlc Thu ttróng ChInh phü giao 
và duqc UBND tinh phân bô chi tiêt 1.670,6 14 t dông, bang 97% kê hoch dã 
thrqc HDND tinh giao, ci the: 

- Ngun vn d.0 tu can di theo tiéu chI phân b 396,11 t' dng, bang 
100% kê hoach HDND tinh giao, ci the: (1) Dâu tu linh viic Quôc hi quy djnh 
87,12 t dông3, chiêm 22% tong vOn, phân bô cho 01 dir an hoàn thành (9,686 
t' dOng), 22 dir an chuyên tiêp (44,22 t dOng), 12 dr an khi cong mói (33,214 
t dong); (2) Dâu tu các khoán thuc trách nhim chung cüa tinh 93,803 t 
dOng4, chiêrn 24% tOng von; (3) Can dOi theo tiêu chi 215,187 t' dông5, chiêm 
54% tOng von; trong do yon phân cap tinh quãn 1' phân bô 02 dir an hoàn trâ 
1rng truóc NSDP (1,653 t' dong), 08 di an hoàn thành (54,459 t dOng), 05 dr 
an chuyên tiêp (22 t dOng), 17 dir an khâi cong mi (54 t' dOng). 

'Quy& djnh s6 2048/QD-TTg ngäy 06/12/2021 cUa TTgCP giao k hoch von NSNN nãm 2022 cho tinh 
Quàng Trj là 2.978,93 t' dông 

2  Ké hoach chiia phân bô tir nguôn bi chi NSDP (48,296 t9 dng) do các dir an ODA chira k Hip djnh 
Trong dO: lTnh vrc Giáo di,ic dào tao  79,2 t dng và lTnh vrc Khoa h9c cong ngh 7,92 t' ding 
Trong dO: Nhim vi Quy hoach 30 t) dng; DM rng cho các dr an ODA thuc trách nhim dja phirong 

62,803 t d6ng; Uu dài du ttr 01 t dng. 
Trong do: cp tinh quãn l (60%) là 129,112 t dng và cp huyn quàn 1 (40%) là 86,075 t dng 
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- Ngun vn du tu tü ngun thu scr ding ctt phân b 1.130 t' dng, 
bang 100% kê hoach  HDND tinh giao, trong do: cap tinh quãn 1 717 t' dông6  
Va cap huyn quãn 1 413 t dông. Dôi vói kê hoach  do cap tinh quán 1 phân 
bô cii the: (1) Chi phi do dac, ye bàn do dja chInh 107,55 t dông; (2) Thixc hin 
di,r an 609,45 t' dOng, phân bô 17 dir an hoân thành (185,303 t dOng), 17 dr an 
chuyên tiêp (217,372 t' dong), 21 d an khâi cong mâi (206,775 t dong) 

- Ngun vn x s kin thit phân b 40 t dng, bang 100% k hoch 
I-IDND tinh giao cii the: (1) Dâu tu cho giáo dc dào tao  8,8 t dông, chiêrn 
22% tong vOn, phân bô 04 dr an hoàn thành (4,97 t' dOng), 01 dr an chuyên 
tiêp (02 t dông), 01 d1r an kWii cong mói (1,83 t dOng); (2) Dâu tir choY tê 
17,2 t' dOng, chiêm 43% tong von, phân b002 dir an hoàn thành (8,7 t' dông), 
03 d%r an khâi cong mi (8,5 t dOng); (3) Dâu tu cho phñc lgi xa hi 8 t dOng, 
chiêm 20% tong vOn, phãn bô 02 d1r an chuyên tiêp (6 t' dong), 01 dir an kh&i 
cOng mâi (02 t)' dOng); (4) Ho trçi xây drng nông thôn mài 6 t dông, chiêrn 
15% tong von, trong do phân bô 1,5 t5' dông/huyn cho 04 huyn däng k ye 
dIch nông thôn mói: Hài Lang, Triu Phong, Vinh Linh, Gio Linh. 

- Ngun bi chi ngân sách da phucmg phân b 101,986 t) dng, b.ng 
67% kê hoach  HDND tinh giao. 

* Ngun von Trung u'o'ng ho trr có myc lieu: 

Üy ban nhân dan tinh dã phãn b chi ti& k hoach  du tu vn ngân sách 
trung ung ho trçi có m1ic tiêu nàm 2022 là 1.740,02 t dOng, bang 100% kê 
hoach Thu tung Chinh phü giao, ci the: 

- Vn trong nithc: phân b chi tit 1.048 t dng7, trong dO dir an tr9ng 
diem, kêt nOi, có tác dng lien vüng, có nghTa thüc day phát trién kinh tê - xã 
hii nhanh, ben vfing 320 t dOng theo dung kê hoach duçic Thu tithng Chinh 
phü giao; cii the: 09 dir an hoàn thành (140,656 t' dông), 14 di,r an chuyên tiêp 
(599,844 t dOng), 10 d? an khyi cOng miii (307,5 t dOng). 

- Vn nwc ngoài: phân b chi ti& 692,02 t' dng8  cho 08 dr an. 

2. TInh hInh thirc hin Va giãi ngân kê hoch du tir cong nãm 2022 

Vic dy nhanh tin d thirc hin và giái ngân vn du tu cOng là mt 
trong nhung giãi pháp chü yêu gOp phân hoàn thành miic tiêu tang tru&ng kinh 
tê cüa tinh theo kê hoach dê ra. Day cüng là lirc day quan trong gOp phân phiic 
hOi manh  kinh tê xã hôi sau thii gian dài chju tác dng tiêu circ cUa djch bnh 
Covid- 19. Do do, cOng tác thanh toán, giái ngân vOn dâu tu cong disçic ban 
nhân dan tinh dc bit quan tam chi dao. 

Trên cci sO báo cáo cüa KBNN tinh, tinh dn ngày 3 0/6/2022, tong giá trj 
giãi ngân các nguOn von dâu tu cOng do tinh quán 1 là 907,048 t dOng, dat 
26,2% kê hoach  duqc cap có thâm quyên giao, ci the theo tüng nguOn nhu sau: 

6  Thu ti Thãnh ph Dông Ha 450 t' dng; Thu ti các khu dt giao cho doanh nghip 260 t'i dng; Thu 
tai Khu kinh té thucmg mi dAc bit Lao Bão 07 t dông 

Ti các Quyêt dinh: so 4354/QD-UBND ngày 24/12/2021; so 4474/QD-UBND ngày 29/12/2021 và sO 
260/QD-UBND ngay 24/12/202 1 

8  Quyt djnh s 4354/QD-UBND ngày 24/12/202 1; Quyt dlnh  s 4523/QD-UBND ngay 30/12/2021 
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- Ngun vn ngãn sách dja phrnng can di giái ngân 617,441 t dng, 
dat 36% kê hoach  HIDND tinh giao, cii the: 

+ Can d& theo tiêu chI giái ngân 184,946 t dng, dat  46,7% k hoach; 
+ Ngun thu sir diing dt giâi ngân 419,032 t' dng, dat  37% k hoach; 

+ X s kin thit9  giâi ngân 3,768 t dng, dat  9,4% k hoach; 
+ Bi chi NSDP giãi ngân 9,694 t dng, dat  6,3% k hoach 
- Ngun vn trung iwng h trg giái ngãn 289,607 t dng, dat  16,6% k 

hoach Thu t1thng ChInh phU giao, cii the: 

+ Vn trong nuOc giâi ngân 182,751 t dng, dat  17,4% k hoach; trong 
dódi an trQng diem, kêt nôi, có tác dng lien vüng, có nghia thñc day phát 
triên kinh tê - xã hi nhanh, ben vttng chua giái ngân; 

+ Vn nt.râc ngoài giâi ngân 106,856 t' dng, dat  15,4% k hoach 

NhIn chung, 6 tháng du näm 2022 các don vj, dja phuong dà n lirc 
trong vic triên khai thirc hin và giâi ngân von dâu tu cong'0. Tuy vy, t' 1 
giài ngân gita các nguôn von con có sir chênh 1ch khá lifcn, cOn nhiêu dir an 
giái ngãn chm. Diêu do không chi ânh huOng tâi vic th1rc hin m1c tiêu tang 
tru&ng kinh tê ma cOn lam giãm hiu qua sir ding nguOn vOn, tác dng tiêu circ 
den mOi tnthng dâu ti.r, kinh doanh và vic buy dng các nguôn 1irc dâu tu xa 

hi; Chua dáp irng duçic yêu câu yêu cau ye tiên d theo kê hoach von duqc 
giao cüng nhu dóng gop vào vic thüc day tang trithng và phiic hOi nén kinh tê 
dja phucing. 

3. Khó khãn, vtro'ng mc trong qua trInh triên khai thrc hin ké 
hoich du tir cong näm 2022 

Thii tit nhüng tháng du nAm 2022 mua nhiu, lü liit b.t thung không 
thun lqi cho cOng tác thi cOng phân dat nén nên dä ãnh hx&ng khá lan den tiên 
d thirc hin, dc bit dôi vâi cong trInh ha tang có khoi hrqng dàp nên Ian. Ben 
canh do, do ãnh hi.r&ng cüa djch bnh Covid-19, biên sau Tet nguyen dan sO Ca 
mac tang dot, nhieu cor quan, don vj có FO cüng ânh hithng lan den tien d triên 
khai thuc hiên kê hoach; 

K hoach d,u tu cong näm 2022, tinh dä b trI thirc hin 58 dr an kh&i 
cong mOi vâi so vOn 545 t' dông, trong do có 22 dr an thiêt kê 02 bi.thc vói kê 
hoach vOn 433 t dông". Theo quy djnh, sau khi duçcc giao von các d1r ánnà,' 
mth bat dâu trién khai dugc cOng tác phé duyt ké hoach 1ira ch9n nhà tháu', 
lap, thâm djnh, phe duyt thiêt kê thi cOng, dir toán, to chirc 1ra chçn nhà thâu, 
xay d%rng kê hoach thi cOng, phân khai von, nhp dir toán ... dan den mat nhiêu 

9 Dir kin si thu XSKT 6 thang dâu nãm dat  6.269 triu ding, bang 16% k hoach giao 
'° T$' I giâi ngân 6 tháng dau näm 2020 dat  24%, näm 2021 dat  20% ké hoach TTgCP, HDND tinh giao 

Näm 2021 dja phtrcng tp trung b6  tn von thu hôi 1mg tnrdc, chuyén tiép các dr an tr giai doan truc 
chuyn sang và chi khdi cong mdi mt sO cOng trInh cap thiêt. Do dO, nam 2022 sau khi bO tn vOn chuyên tiep 
theo tién d, tinh tp trung Lru tién b6 tn von cho các di,r an khdi cOng mdi cOa k hoch trung han 2021-2025 

12  Theo quy djnh cUa Lut Dâu thâu can cd dO 1pkO hoach 1ra ch9n nhà thâu Ia quyOt djnh phO duyt dir 
an và nguOn vOn cho dir an; dan dOn các d an dA iao kO hoch trung han  nhuiig chua giao k hoach hans nAm 
không thO tnin khai trudc cOng tác Ira chçn nhà thOu dO day nhanh tiên dO tnian khai vO giOi ngOn nguOn von. 
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thôi gian d có khi h.rqng thanh toán nén trong 6 tháng ctu näm chua kjp có 
khôi luqng dê giái ngân. 

Cong tác bi thtrmg, h trçi giãi phóng mt bang vn con nhiu khó khän, 
bat cap, chm duc giãi quyêt gay kim ham hot dng dâu tu cong. Nhiêu dir an 
có kê hoach  von giao khá Rin nhung chm duçic giâi ngân do vithng mac trong 
cong tac GPMB'3  vi các h dan không dông thun vOi phuang an den bü, giá 
dat biên dng tang qua cao, don giá thay dôi so vói giá bôi thuing, M trq dixçic 
nba nuOc quy djnh; cOng tác quân l dat dai i co s& cOn htn chê; vtràng mac 
trong cong tác chuyên dOi mllc dich sir ding dat thng, trông rung thay the; nhân 
sir lam cOng tác GPMB ti các Ban quãn l dir an It, kiêm nhim nhiêu vic..... 
dâ ãnh hi.râng lan den tiên d thrc hin, khOng dam báo bàn giao mt bang theo 
dñng tiên d cam kêt cho chü dâu tu, nhà thâu thi cOng dir an dn den cOng tác 
dâu tu xây dirng co bàn chm duqc triên khai. 

Giá nguyen, nhiên lieu và nhiu Vtt lieu xây dirng trên thj tri.rang tang 
mnh, nhât là sat, thép xây drng, xi mäng, cat, sói ... tác dng trirc tiêp den chi 
phi cüa doanh nghip, nhà thâu xay dirng, ânh huang không nhó den tiên d thi 
cong dr á&4. M.t khác, tiên d, thu tic phê duyt quy hoch mó dat san lap 
cüng nhu cap giây phép khai thác mO dat mâi mat nhiêu thai gian và thu t%Ic; 
dc bit tr tháng 9/2021 den tháng 4/2022 thai tiêt mua lien tic dan den khOng 
the khai thác duçic mO dat a lông ho (nao  vet tn thu lam v.t lieu san lap) dã ãnh 
hithng rat l&n den tiên d clap nên và thi cOng cüa nhiêu cOng trInh. Cüng vâi 
do, trong näm 2022 trén dja bàn tinh dOng thai triên khai nhieu dir an, cOng 
trInh trQng diem, quy mO lan vai tiên d yêu câu nhanh dan den nhu câu ye dat 
däp, dat san lap, vt lieu xay dirng là rat lan nhung "nguOn cung" không the dáp 
img dan den tiên d thi cOng bj kéo dài và tiên d giãi ngân khOng dt theo quy 
djnh. 

Các dir an du tu trang thit bj cho ngành y t gp khó khän trong cong 
tác thâm djnh giá, thâm tra thiêt kê và dir toán thiêt bj do biên dng ye giá thiet 
bj và tinhnhy cam trong vic cung cap, mua sam thiêt bj th&i gian qua nên khó 
khàn trong vic hra ch9n don vj djch vii thâm djnh giá thiêt bj, thai gian thâm 
djnh bj kéo dài, ânh hthng rat lan den qua trInh triên khai mua sam và giãi ngãn 
k hoach von duqc bO tn. 

Các dir an ODA ngoài vic thirc hin theo dñng các quy djnh cüa pháp 
1ut trong ni.rac, cOn phài thirc hin them các ho so thu tic dau tu, rut vOn, giãi 
ngan,... theocác cam két vài Nha tài trq dn den qua trInh hoàn thin thu tiic 
dâu tu, rut von, giâi ngân mat rat nhiêu thai gian, cOng doan. Ci the nhu: thai 
gian lay kiên khOng phàn dOi cüa các nhà tài tr kéo dài'5; vic thrc hin theo 
các quy djnh bô sung trong so tay huàng dn thirc hin d%r an ODA cOn lung 

13  Khu do thj Bc song Hiu giai doan 2 (110 t dng); Phát trin các do thj dcc hành lang tiOu vOng song 
Me KOng (443 t' dOng); Ha tang ca bàn cho phát trién toàn din tinh Quang Trj (207 t dong); 

Do giá nguyen vt 1iu tang, rnt s dr an khi cp nht giá gOi thâu da lam vlrqt dr toán/TMDT dic 
duyt, phài phé duyt diêu chinh; mt so dir an nhà thâu d trOng thâu nhi.rng không k hçip dOng vi chênh 1ch 
giá gitta thôi diem dàu thâu và k kOt hcp dông thi cong qua Ian. 

15  Ccr ch k kit, thanh toán dôi vâi nhiu hqp dOng si diing von ODA, vn vay uu dai phãi cO ' kiên 
khOng phàn dOi cOa nhà tài trçl 
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ting và mat nhiêu th&i gian; thirc hin nghim thu cong doan trong khi qua trInh 
giài ngân phi,i thuc vào nghim thu khôi krçing. Cüng vâi do, tác dng cüa djch 
bnh Covid-19 dôi vâi các dii an ODA cling bj ánh hithng nng nê hon so vài 
các dr an von trong nithc do hâu hêt các hoat  dng dêu gän v&i yêu to nithc 
ngoài tlr khâu nhp may móc, thiêt bj cho den huy dng chuyên gia, giám sat. 

Dir an dithng yen bin kt ni hành lang kinh t Dông Tây, tinh Quâng 
Trj là dir an trçng diem cüa tinh trong giai do?n 202 1-2025, có tong chiêu dài 
khoãng 55Km di qua dja bàn 15 xa, phumg, thj trân thuc 04 huyn, thành ph& 
Trong thyi gian qua, các cong vic chü yêu cüa dr an là thrc hin cong tác 
chuân bj dâu tu, do day là dir an thuc nhóm A nên dôi vói ho so thiêt kê BVTC 
do Cic Quãn l xây dirng và chat huçing cong trInh giao thông — B Giao thông 
vn tãi thâm djnh; dôi vói Báo cáo dánh giá tác dng môi trithng là do B Tài 
nguyen và Môi tnr&ng thârn djnh, phê duyt nên cOng tác chuân bj dâu tu kéo 
dài. Hin nay, phân lrn khôi huçmg cOng vic quan tr9ng, chiêm t trng lan cüa 
dr an dang trInh Ciic Quãn l xây drng và chat luvng cong trInh giao thông 
thâm djnh dé lam co sa triên khai thirc hin các biiâc tiêp theo. Mt khác, do d1r 
an di qua nhiêu dja phn các xa, phuang, thj trân nên khôi huçmg ánh hi.rang 
GPMB là rat lóm Hin nay cong tác djnh giá dat cii the gp nhiêu khó khän do 
chênh lch giá dat theo quy djnh cüa nhà nuâc và giá thj tnuông biên dng trong 
thri gian qua; ngoài ra vic chuyên dôi m1ic dIch sir diing dat rfrng, dat lüa trên 
co sy phm vi ânh hixâng cüa dir an phãi trInh Thu tuàng Chinh phü phê duyt 
theo quy djnh dä ânh hu&ng l&n den tiên d thirc hin cUng thu giãi ngân cüa 
dii an'6. 

4. Các giãi pháp tinh dã trin khai thirc hin t1 thüc dy giãi ngãn 
vEn du ttr cong näm 2022: 

Ngay sau khi có quyt djnh giao vn nàm 2022 cUa ThU tu&ng ChInh 
phU, Uy ban than dan tinh Quãng Trj nhn thrc rat sâu sac, giãi ngân gän vci 
nâng cao hiu qua quàn l,sU diing vOn dâu tu cOng là thim vii chInh trj trQng 
tam, xuyên suôt cUa các cap, các ngành Va CO quan, don vj lien quan; là trách 
nhim cUa nguai dung dâu các s&, ngành, dja phuong nhàm thUc day tang 
tnuâng kinh te, thirc hin cao that các milc tiêu phát triên kinh tê -xà hi dâ dê 
ra, nhât là trong bôi cành Ca tith dang tp trung mci nO 1irc de thirc hin Chuong 
trInh phiic hôi và phát triên kinh tê. 

U ban nhân dan tinh dã khn tnuong phân b k hoch 2022 theo dUng 
quy djnh dáp urng yêu câu, tranh thu thai tiêt thun igi d dir an có the giâi ngân 
ngay tü nh&ng tháng dâu näm'7  và lien tiic trong 05 thang dâu näm dà ban hành 
hon 20 vAn bàn chi dao,  don dOc d triên khai thirc hin các chU truong, bin 
pháp dieu hàrth kê ho.ch dâu tu cOng nAm 2022 cUa ChInh phU, Thu tuOng 
ChInh phU và huang dan cUa các B, Ngành trung uong. D.c bit, U ban nhân 

16  K hooch vn 2022 phãi thic hin cUa dii an là 518 t dng (bao gm: NSTW 320 t dng, NSDP 55 
t dng và ké hoch 2021 kéo dài sang 2022 là 143 t) dông) nhtrng den nay mài chi giài ngan 0,345 t dông. 

17  Truâc ngày 31/12/2021, UBND tinli dä hoàn thành Cong tác phân bô chi tiêt ké hoch v6n dâu ti' 
cong näm 2022 cho các dan vi,  dja phtrcmg triên khai thrc hin. Va dà dtrcc BO K hoch và Dâu ti!, B Tài 
chInh rà soát, dánh giá dam bào theo dOng quy djnh cOa pháp Iuât. 
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dan tinh cling dã kjp thii ban hành 02 Chi thj'8  quán trit sâu sc các si, ban 
ngành, dja phuo'ng và cac chü dâu tu các giái pháp c%1 the nhàm day nhanh tiên 
d thrc hin, giâi ngân von dâu tu cong näm 2022 cüa tinh. 

Uy ban nhân dan tinh cling thuing xuyên t chüc kim tra, lam vic vOi 
các dja phixang, don vj; trrc tiêp chi dio giãi quyêt nhUng khó khän, vithng mac 
trong qua trInh triên khai thrc hin; dc bit là vic don dôctriên khai các dir an 
dâu tu lan, tr9ng diem trên dja bàn. Cii the hóa các quan diem, miic tiêu, nhim 
vii và quán trit sâu sac các sO', ban ngành, dja phucrng, chü dâu tu nâng cao tinh 
than trách nhim, phát huy vai trO cüa nguO'i dirng dâu, chju trách thim toàn 
din trixO'c Tinh üy, UBND tinh ye vic to chO'c thirc hin và két qua giâi ngân 
cüa dnvj, dja phtrng mInh; Quyêt lit dê ra các giãi pháp triên khai thrc hin 
nhàm day nhanh tiên d giãi phóng mt bang, tiên d thi cong và tiên dO giâi 
ngân; Kjp thO'i thành l.p các Doan cong tác kiêm tra, don dôc, tháo g khó 
khän, thüc day giãi ngân von dâu tt.r cong dê sam hoàn thành, tao  dng lijc mäi 
nhäm phát triên ben ving; L.p duO'ng gang tiên dO chi tiêt de chi dao,  theo dôi, 
giám sat chat chê qua trInh thi:rc hin; ThuO'ng xuyên rà ,soát, kiêm tra không dê 
xãy ra tInh trng ton dçng vOn, ton d9ng ho sa và quyêt toán d%r an, 1p ho s 
thanh toán ngay khi có khôi luqng; Day math  cài cách thu tVc  hành chInh, üng 
diing cOng ngh thông tin, cãi tiên quy trInh, thu tiic, nâng cao chat luçmg và rut 
ngän thO'i gian giâi quyêt các thu tçic; Thng cu&ng kr lut, k' cucng, kiêm tra, 
giám sat và kiêm soát chat chë mic tiêu, hiu qua cOng tác dâu tu bâo dam cOng 
bang, cong khai, minh bach  gOp phân nâng cao hiu qua sü diing von dâu tix 
cong. 

Näm 2022, qua trInh thirc hin các dr an ODA trên dja bàn tinh Quãng 
Trj tiêp t%lc g.p rat nhiêu vixO'ng mac, khó khàn dc bit là khó khän lien quan 
den cOng tác giái phóng rnt bang nên mOt so dir an không the thrc hin, giái 
ngân hoàn thành het so von duc giao. Trong bOi cánh các dir an ODA trên dja 
bàn tinh không có khà nang hap thii, bô sung them von nithc ngoài. Do dO, Uy 
ban nhân dan tinh dà kjp thO'i có TO' trmnh sO 143/TTr-UBND ngày 20/7/2022 
báo cáo BO Ké hoach và Dâutix, BO Tài chInh tOng hcip trInh cap có thâm quyên 
xem xét, diêu chinh giãm k hoach  von nisO'c ngoài nguOn NSTW nàm 2022 
(243,447 t dOng), gop phân hO trçl tInh Quàng Trj hoàn thành k hoach  giãi 
ngân kê hoach von dâu tu cOng näm 2022 nói chung và vOn ODA nói riêng. 

Khó khãn, vuàng m.c ãnh hu&ng iO'n dn cong tác thrc hin và giãi ngân 
kê hoach  dâu tu cOng cUa tinh Quáng Trj trong nhltng tháng dâu nàm 2022 là 
van dê vt lieu xay dimg, cOng tác cap phép, quán 1 mO khai thác khoáng san 
lam VLXD thông thtrO'ng. C%i the, giá nguyen, nhiên 1iu và nhiêu vat lieu xây 
dmg tang dOt  biên khien nhiêu cOng trInh phài giAn tien dO thi công; cling vO'i 
do thu tVc  phé duyt quy hoach mO dat san lap cling nhu cap giây phép khai 
thác mO dat mói mat nhiêu thO'i gian và thu tuc. Nhân dinh yOj tInh hInh dO, 
trong thO'i gian tâi khi các dir an trçng diem, dir an din gió trên dja bàn tinh 
dông bat  khâi cOng xay dirng sê dan den tInh trng khan hiêm, khOng dü nguôn 

18  Chi thl s6 02/CT-UBND ngày 22 thang 3 nãm 2022 và s 03/CT-UBND ngay 20 tháng 4 nAm 2022 
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cung dôi vài các vt 1iu: dá, dt dàp, lam giá 4t 1iu xây drng bin dng tang 
cao, dê xuât hin tInh trng dâu c nhäm tang giá ãnh his&ng triic tiép den vic 
triên khai các dr an dâu tu cong trên dja bàn tinh. Do do, Uy ban nhân dan tinh 
dà ban hành Thông báo so 1 14/TB-UBND ngày 27/6/2022 nhäm giái quyêt khó 
khàn vurng mac ye vt 1iu xây dirng phiic v1i thi Cong các cong trInh trên dja 
bàn tinh; trong do dã yêu cau các Si, ngành, dja ph.wng phát huy vai trO trách 
nhim tham muu, to chirc triên khai các giài pháp c11 the: 

- Sâ Xây dirng: tham muu UBND tinh van bàn dé xuât Tinhüy, HDND 
tinh có cd chê d.c thu doi vi v.t 1iu xây dirng thông thithng (dá, dat däp...) dê 
tháo gi vi.thng mac dôi vói các cong trInh dã triên khai thi cong trong näm 
2022; Tiêp tVc  thirc hin khâo sat, hoàn thin báo cáo ye nhu câu mt so 4t 1iu 
xay drng chInh trên dja bàn nhu cat, dá, gich xây, dat däp ... báo cáo và dê 
xuât UBND tinh chi dao  các s, ban, ngành, dja phrnmg nghiên ciru các giái 
pháp phü hçp tInh hInh th?c tê. 

- S& Tài chInh: Ph& hçp vâi Sâ Xây drng trong cong tác cong bô giá vt 
1iu theo quy djnh phiic vii vic Cong bô giá; tham muu UBND tinh danh mitc 
hang hóa, djch vi bat buc phái thiic hin kê khai giá trên dja bàn tinh ngoài 
danh miic do B Tài chInh quy djnh dôi vói nhfrng 1oi 4t lieu cO dâu hiu biên 
dng giá nhiz: Dá, cat xây dmg, dat san lap; Xây dimg và hoàn chinh Ca sâ dü 
1iu ye giá. Chü trI phôi hçip vài các co quan lien quan nhu: Cic thuê tinh, Quãn 
1 thj tru&ng, UBND các cap to chüc kiêm tra, thanh tra djnh k' hoc dit xuât 
các dan vj san xuât, cung 1mg, kinh doanh 4t lieu trén dja bàn ye giá niêm yet 
và giá ban, thirc hin xir l các hành vi vi phm theo quy djnh ye Giá nhàm miic 
dich lành mnh hóa thj tru?mg. 

- Sâ Tài nguyen và Môi tru?mg: Khân trtxang rà soát giãm bat thU tiic 
hành chinh, day nhanh cong tác dâu thâu các mO dat dap; trong dO tp trung vào 
các mô cO phân din tIch do UBND huyn quân l, dê sau khi duqc cap phép thI 
to chüc khai thác ngay. Thành 1p doàn lien ngành dê thanh tra, kiêm tra các mO 
vt 1iu dã &rçic cap phép và yeu câu chU mô cam kêt khân tnrcmg khai thác 
dOng cong suât, tiên d, thirc hin chirng nhn hqp quy dê dua 4t lieu hrti 
thông trên thj trtthng. Thirc hin quán 1, giám sat các dn vj duçic cap phép 
khai thác khoáng san theo dUng cOng suât, tiên d; nghiên thu tang cong suât 
khai thác nhäm dam báo nguôn cung cap VLXD cho thj tru6ng. Rà soát, dánh 
giá tril lucmg dâttii vj trI các bãi do thai cUa dir an duông b cao toe Cam L - 
La San de dê xuât phuang an xU l, uu tiên phuang an tái si:r ding dat dam báo 
yêu câu ye chat luçng lam vt lieu dat dap cho các dir an trên dja bàn tinh, khac 
phic tInh trng khan hiêm ye vt 1iu. 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph Ciic thus tinh, Ciic quán l thj 
trueing: Tang cthng kiem tra, rà soát các ca sâ cung 1mg, kinh doanh 4t 1iu 
cat, dá, gch xây... trên dja bàn v cac ni dung dang k kinh doanh, nguOn gôc 
san phâm hang hóa, giá ban niêm yet, boa dan dê cung cap them thông tin ye 
giá, lành mnh thj trumg; phôi hçip vói Sâ Xây dirng và S& Tai chInh trong 
cOng tác rà soát giá vt 1iu trên dja bàn. 
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- Các chü dAu tix: ChU dng cung cp giá 4t 1iu xây dirng thrçic str diing 
trong các dir an do dcin vj quán l theo djnh k' hang tháng dê Sâ Xây drng, Sâ 
Tài chInh lam c s& hInh thành h thông dü lieu ye giá4t 1iu xây drng trên 
dja bàn. Tang cxYng cong tác kiêm soát chat hrçng, nguôn gôc xuât xIr các loi 
vt lieu si:r diing cho côngtrInh. Chü dng trong vic rà soát vj trI mO khoáng 
san, quán l tot 4t 1iu dat dôi dii nhäm tiêt kim tài nguyen, có kê hoach  sl'r 
ding hcrp l, can dôi giüa các dr an do don vj lam chü dâu tii. 

5. TInh hInh huy dng các ngun vIn cüa các thành phãn kinh t 
khác ph iic vtj cho du tur phát triên. 

Tinh dä tIch crc, quyt lit vn ctng, thu hut, kêu gçi và lam vic vâi các 
nhà dâu tu chiên luçc ye các dir an dâu tu trçng diem. Tiêp tVc  triên khai xüc 
tiên dâu tu thông qua các hoat dng ngoi giao phc vii phát triên kinh té xã hi. 
Tranh thu tôi da s1r h trçl cüa ChInh phü và các B, Ngành Trung uang dê xüc 
lien, day nhanh tiên d thirc hin mt so dir an quan tr9ng19. Tong von dâu ttr 
thirc hin trên dja bàn (giá hin hành) trong 6 tháng dâu nàm uóc dat  11.199 t 
dông, giàm 5,12% so v&i cüng kS'  näm tnuàc. 

Tir du näm dn nay, có 20 dr an cp phép du tu vài tng vn du tu 
trên 543 t' dông. Den nay, trên dja bàn tinh có 19 dir an FDI con hiu 1rc vâi 
tOng von dâu tu dãng k là 2.488 triu USD. 

6. Các giãi pháp nhàm thrc hin hoàn thành kê hoch dâu tur cong 
trong nhfrng tháng cui Ham 2022: 

Nhm phn du dat  kt qua cao nht trong vic triên khai, giái ngân kê 
hoach dâu tu cOng nàm 2022, gop phân thtc day tang tnu&ng kinh tê dja 
phuong. Các ngành, các cap can tiêp tiic quán trit, to chirc thirc hin nghiêm 
tñc theo dung tinh than chi 40 cüa ChInh phü ye kê hoach phát triên kinh tê xã 
hi, ngân sách nba nuOc näm 2022; tiêp tiic thirc hin dOng b các giãi pháp 
quân l dâu tu và xây dmg trong tat cã các khau tü cong tác quy hoach,  kê 
hoach, huy dng vOn dâu tu den cong tác chuân bj dâu tix, to chirc thirc hin, 
nghim thu dua vào sü diing và thanh, 9uyêt toán, trong do tp trung triên khai 
thirc hin các nhiêm vu, giãi pháp chü yeu sau: 

6.1. Don dO'c, day nhanh tiê'n dç5 thi cOng gn vó'i vic dam báo cMt 
hrçing cOng trInh; to ch&c nghim thu, 4p hO scr thanh toán ngay khi cO khOi 
litcing 

Uy ban nhân dan các cp duy trI ch d giao ban v cong tác giãi ngân và 
có kê hoach c1i the dOn dOc giái ngân theo timg nguôn von, timg chü dâu tu, 
trng di,r an có k hoach von lan. Thix&ng xuyen rà soát tInh hInh thirc hin trng 
dir an, phân nhóm các khó khàn, vurng mac dê kjpthii chi dao,  giãi quyêt theo 
thâm quyên nhäm nâng cao hiu qua sü diing vOn dâu tu cong. 

Các S&, ban ngành lien quan tip tiic rà soát các quy djnh cüa pháp lu.t 
lien quan den xây dirng, các thu ti1c ye thâm djnh, phe duyt thiêt kê, dir toán 

'9Trong do, dáng chü là: Dr an Càng hang không Quàng Tr; Dr an nâng cap, mc rng Quc 1, 9 don 
tr Qu6c I 1A dn Cira Vit,... 
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xây drng cong trInh, thm tra, phê duyt quy hoach, cp phép xây dijng ... theo 
hincng tang cung bô trI nhân hrc, day mnh vic rñt ngàn thii gian giài quyêt 
thu tiic hành chInh so vOi hin nay; phôi hcip hiu qua vi các si, ngành, dja 
phucrng, Chü dâu tu, Ban Quân l dir an dê xu 1 nhanh các thu tiic hành chInh 
nhäm day nhanh tiên d thirc hin d%r an. 

Kho bac  Nhà nuac tinh và các huyn, thành ph, thj xã hi hçip chat chê 
vâi các chü dâu tu dé xr 1 các vurng mac phát sinh, rut ngän thii gian kiêm 
soát chi; thrc hin thanh toán ngay cho các d1r an khi chü dâu tu cung cap dü ho 
so dê nghj giãi ngân theo quy djnh; dam bão không có ho so kiêm soát chi qua 
hn trong tiêp nhn cüng nhu trong xü 1 theo quy djnh. Kiêm soát cht chë vic 
tam 1rng, thanh toán tam  rng i.'rng von dâu tu. 

Các chü du tu, Ban Quân 1 dir an, nhà thu thi cong tip tic quán trit, 
to chüc thirc hin nghiêm tüc các giài pháp day nhanh tiên d thirc hin va giái 
ngân von dâu tu cOng näm 2022 dã di.rcic dê ra20. Triên khai thrc hin quyêt 1it, 
các giài pháp, tháo g& kjp thai các rào can, khó khàn, vu&ng mac nhàm day 
nhanh tiên do thixc hiên, tranh thu thai tiêt thuân loi tich cue, day nhanh tiên do 
thi cOng dé hoàn thành khôi hrçng, phân dâu dat  mlic tiêu giài ngân hêt sO von 
dugc giao trong kê hoach 2022, kê cá sO von các näm truc &rc chuyên sang. 
Tang cung cOng tác kiêm tra, dOn dôc, phôi hçp vi các don vj lien quan dé 
chi dao,  theo dOi, giám sat chat ch qua trInh thi cOng. Lp kê hoach  giãi ngân 
chi tiêt cho tmg dir an, nhât là cac dçr an tr9ng diem, dir an có vOn 1n. Yêu câu 
nhà thâu phãi có van bàn cam kêt tiên d thirc hin dôi vói timg hang m11c cong 
trInh, lam casO dê kiêm tra, giám sat và xir 1 nghiêrn vic vi phm ye tiên d 
cUng nhu chat lucing cong trInh; tru?mg hqp can thiêt, châm dfrt hqp dOng và 
thay the ngay các nhà thâu khác. Khân truong hoàn thin các ho so, thu tiic 
pháp l, nghim thu khôi luçing hoàn thành dêthanh toán ngay vii Kho bac  Nhà 
rnthc và hoàn lrng theo quy djnh; khOng dê dOn thanh toan vào cuOi nàm. Chju 
hoàn toàn trách nhim truc Chü tjch UBND tinh nêu den ngày 3 1/01/2023 
không giài ngân hêt kê hoach bo trI. 

6.2. Ddy nhanh tié'n dç5 giái phóng mt bcng, tp trung tháo gö' các khó 
khán, vu-óng mac lien quan den dat dai, tài nguyen 

UBND các huyn, thành ph& thj xà tp trung lãnh do, chi dao,  xác djnh 
cOng tác bôi thung, giâi phóng mt bang là nut that quan trçng trong triên khai 
dir an; can huy dng cá h thông chInh trj cüa dja phuong vào cuc, phôi hqp, 
xr 1 kjp thii cac khó khan vu9ng mac, thrc hin nhanh cOng tác bàn giao mt 
bang phiic vii triên khai dir an; khOng dixçic dé tInh trang dir an chi m.t bang, 
nhât là các dir an 1ón, tr9ng diem cüa tinh. Chü dng rà soát tInh hInh thc hin 
cüa tf.rng dir an trên dja bàn, tir do phân nhOrn vuâng mac dê kjp thi giài quyêt, 
tháo g, nhât là cac dir an cüa có tInh kêt nOi, lien vüng. Lp danh mvc  dir an 
tr9ng dim, phân cOng cu th länh dao theo dOi, don dc vã trrc tiêp chi dao xr 
l các khó khän, vuàng mac. Quan tam, có giâi pháp phü hcip dê tiêp tic nâng 

20 Tai Nghj quyt s 159/NQ-HDND ngay 9/12/202 1 cüa FIDND tinh và Chi thj s6 02/CT-UBND ngày 
22/3/2022, s 03/CT-UBND ngày 20/4/2022 cUa UBND tinh 
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cao näng 1irc di ngü can b, cong chirc, viên chtrc, ngithi lao dng lam cong tác 
bôi thi.thng, giãi phóng mat  bang mang tInh chuyên nghip, bâo dam cong khai, 
khách quan. 

Các Chü dtu tu, Ban quân 1 dii an phi hçip chat chê vói chInh quyn dja 
phixcing vüng thirc hin dr an trong to chic cong bô quy hoch, cam môc phm 
vi bôi thung, giái phóng mat  bang; cung cap kjp thai các ho sor, tài lieu lien 
quan cho chInh quyên dja phixorng dê thirc hin các ho scy, thu tic lien quan. Tfu 
tiên bô trI du kinh phI dê thrc hin bôi thi.thng, giâi phóng mat  bang dôi vói 
phân din tIch có du diêu kin; phàn von cOn lai mâi bô tn cho phân xây lap và 
chi phi khác; tuyt dôi không cho nhà thâu tm rng vOn khi chua bàn giao mat 
bang hoac chua dam báo các diêu kin khâi cong cong trInh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye xay dirng. 

Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng chü dng, kjp thñ hrâng dn UBND các 
huyn, thành phô, thj xã ye cac co chê, chInh sách, giãi quyêt các khó khn, 
vuàng mac lien quan den bôi thi.r&ng giái phóng mat  bang theo thâm quyên. 
Chü dng tham miru UBND tinh tru&ng hqp vuqt thâm quyên. 

6.3. Rà soát, diu chuyèn k hogch vó"n giia các dt an chm giái ngán 
sang các dir an có tiên d5 giái ngán tot, con thiêu vOn 

Các Chu du tt.r, Ban quân 1 dir an chü dng rà soát, dii kiên khá nãng 
giâi ngân kê ho.ch von nam 2022 và kê hoch von duçic phép kéo dài sang näm 
2022 cOa tüng dr an. Trtthng hqp dr kiên khOng giâi ngân hét kê hoch von 
ducic giao, gui báo cáo bang van bàn ye So Kê hoch và Dâu tu, SO Tài chInh 
dê tong hçp, trInh UBND tinh xem xét, diêu chuyên von, tránh vic phãi diêu 
chinh ké hoch don vào cuôi nam nhäm dam bão kê hoch von sat dung vOl kê 
hoach thxc hin cQng nhu cãi thin t 1 giãi ngân chung cüa tinh. Các don vj 
không có phuong an dê xuât dan den ké ho.ch von bj hüy bO phãi chju hoàn 
toàn trách nhim truOc UBND tinh và Chü tjch UBND tinh. 

SO K hoch và D.0 tu chü tn, phi hçip SO Tài chInh, Kho bac  Nhànithc 
tinh và các don vj lien quan rà soát, tham muu UBND tinh dieu chuyên kê 
hoach vOn cua cac dix an co tién do thuc hiên châm, ty iê giai ngân không dat 
yêu cau dé bO trI cho các dir an có tiên do triên khai tot, giãi ngân nhanh, có khá 
näng hoàn thành trong nam 2022 nhi.rng chixa duqc bô trI dO von theo dOng quy 
djnh, darn bâo giái ngân 00% vOn ngân sách nhà nuOc di.rc giao nam 2022. 
Kiên quyêt không dê nguOn vOn ke hoch 2022 phâi kéo dai thOi gian thirc hin 
giâi ngân sang nãm sau nêu khOng cO l do chInh dáng. 

SO Tài chInh rà soát, tham mixu UBND tinh báo cáo cp có thm quyn 
ye phixong an xO ly' dOi vOi các dir an dã dixqc bO tn kê hoch vOn näm 2021 
(bao gOm ke ho.ch vOn cUa các näm tnrOc chuyên sang näm 2021) khOng giái 
ngân hêt nhung không duccc cap có thâm quyên cho phép kéo dài hay kh6ng dO 
diêu kiên do xuât kéo dài sang nam 2022 theo quy djnh. 

6.4. Tang czthng cOng tác quán l vt lieu xáy drng 
UBND tinh chi dao  các ngành liOn quan sOm Co các giái pháp nhm sOm 

tháo gc các khó khän ye vt lieu xãy dimg, dat dap dê day nhanh tiên d thi 





11 

cong và giài ngân k hoch vn cüa các cong trInh, dr an; thuing xuyên theo 
dôi, barn sat din bién thj tru&ng, to chirc khào sat giá 4t 1iu xây dirng trên dja 
bàn; kjp thii cp nht, cong bô giá v.t 1iu xây drng phü hqp, day dü chüng 1oi 
dê thun lçii trong cong tác lip, quán 1 chi phi dâu tu xây d%rng; cong bô chi so 
giá xãy dirng, cp nht giá các 4t 1iu xây dimg, dc bit là 4t tir, 4t lieu các 
có biên dng giá. 

Các ctp, các ngành tang cu&ng cong tác quãn 1 nhà nithc trong linh vrc 
v.t 1iu xây drng trên dja bàn tinh ngây càng hiu qua và di vào chiêu sâu. Tang 
cthng kiêm tra chat krçng các san phâm, hang hóa 4t 1iu xây dirng di.rgc nhp 
khau, san xuât, luu thông và di.ra vào sü diing trong các cOng trInh xây drng trên 
dja bàn tinh. 

6.5. Ddy mçinh giám sat vic chá'p hành các quy djnh trong quán lj, giái 
ngán von dâu tu cOng, Gán cOng tác giái ngán vái cOng tác thi dua khen thithng 
và trách nhim cá nhán ngzfài dzng ä'âu 

Các cp, ngành, dja phtxcmg tang cuông cOng tác theo dOi, dánh giá, giám 
sat, kiêm tra, thanh tra vic thrc hin ké hotch dâu tu cOng và thrc hin các 
chuang trInh, dr an dâu tu ci the. Thirc hin nghiêm chê d báo cáo djnh k' 
hoc dt xuât theo ché d báo cáo quy djnh; trong do, phái dánh giá kêt qua 
thirc hin, nhttng ton ti, hn chê và kiên nghj các cap cO thâm quyên giài quyêt 
nhiThg khó khàn, vurng mac. 

Nghiêm tüc kim dim, lam rO trách nhim và có ch tài X: 1 vi phim 
dOi vài các dan vj, dja phrnng và cá nhán trong vic phê duyt, diêu chinh chü 
truang dâu tu không dung thâm quyên hoc chua xác djnhthrçic nguôn vOn 
cüng nhu khã nãng can dOi von; quân 1 và thirc hin khOng tot dê phát sinh nçi 
dçng XDCB; to chirc Iira chçn nba thâu không dung vâi quy djnh pháp 1ut hin 
hành. 

Phát dng phong trào thi dua i ti'rng cp, ngành, ca quan, dan vj d tp 
trung day mnh giài ngân von dâu tu cOng näm 2022. Gän trách nhim cUa 
ngi.thi dirng dâu ca quan, don vj vOi kêt qua giái ngân, xem day là can cir quan 
trQng dê dánh giá müc d hoàn thành nhim vii và là can cu dé dánh giá näng 
liic can b, bInh xét thi dua khen thung, lut dôi vói cá nhan, to chüc. 
Trixng hqp khOng hoàn thành kê hotch giài ngân theo tiên d dé ra, phâi kiêrn 
diem trách nhim cUa tp the, ngi.thi dirng dâu, cá nhan có lien quan; kiên quyét 
chông trI tr, lieu crc trong dâu tu công; diêu chuyên, kiêm diem, xfr 1 nhUng 
trung hqp lam chm, sai phm theo quy djnh. 

II. LAP icE HOJACH DAU TIS CONG NAM 2023 
- F A A - 1. Can cu Ip ke hoich dau ttr cong nam 2023: 

Can c1r các quy djnh cüa Lu.t du tu cOng, Nghj djnh s 40/2020/ND-
CP ngày 6/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut 
Dâu tu công, Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 cüa Uy ban 
thumg vii Quoc hi quy djnh nguyen täc, tiêu chI và dnh mire phân bô von dâu 
tu cOng nguôn ngân sách nhà nuirc giai don 2021-2025; 
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Can cr các mic tiêu, chü tnrmg, di.thng léi cüa Dãng, nghj quyét cüa 
Quôc hi, ChInh phü, cac chi thj cüa Thu tuâng ChInh phü ye ké hoch phát 
triên kinh tê - xã hi, kê hoach  dâu tu cong trung htn giai dotn 202 1-2025 và 
näm 2022 và djnh huàng phát triên cüa dja phinmg; 

Can cr Nghj quyt ?ai  hi Dáng b tinh 1n thr XVII; các Nghj quyt 
cüa Tinhüy, HDNID tinh ye djnh huàng phát triên giai doin 202 1-2025; 

Can cir các chü trrnYng du tu cüa các dir an khi cOng mOi giai doan 
202 1-2025 dä duçic HDND các cap phê duyt; 

Can cir tInh hInh th1rc hin k hoach d.0 tu cong näm 2022 và nhu cu 
thc tiên cüa tinh trong näm 2023. 

2. Nguyen tc diy kin k hoich du tir cong nàm 2023: 

* Nguyen tc dr kin k hoach 2023: 

- Ngun vn ngân sách Trung ucing h trçr (vn trong nuóc): dir kin 
bang kê hoach  näm 2022, trong do: 

+ Du tu dir an tr9ng dim, dixng yen bin dir kin bng 50% k hoach 
2022 do mOt so nguyen nhân bat khá kháng nên d kiên kê hoach 2022 không 
giái ngân hét và trInh xin trung ucing cho phép kéo dài thii gian thirc hin, giãi 
ngân sang näm 2023. 

+ Du tu theo ngành linh v1rc du dir kin tang so vâi näm 2022 nhm 
day nhanh tiên d th%rc hin cüa các cOng trInh du kiên hoàn thành trong näm 
2023 và chuyên tiêp hoàn thành sau näm 2023; 

- Ngun vn ngãn sách dja phi.ring can di theo tiêu chI: dir kin tang 6% 
ké hoach von dâu tu cong 11am 2022 duçic ThU tuàng ChInh phU giao; 

- Các ngun vn ngân sách dja phiscing tr ngun thu (st'r diing d.t và x 
sO kiên thiêt): di,r kiên theo khâ näng thirc hin cUa dja phuang; 

- Chuing trinh phiic hi và phát trin kinh t (thuc linh virc y ta): dir 
kiên phU hçp vâi müc vOn Trung uo'ng dé xuât dâu tu cho linh vrc. 

- Chucmg trInh MTQG: di,r kin phU hçip müc bInh quân chung k hoach 
trung han  con  lai  dugc ThU tung ChInh phU giao. 

- Ngun vein ntthc ngoài: dir kin theo các các hip djnh dã k kt, hip 
djnh vay lai  và 1 trmnh các dr an dang 4n dng. 

* Trên Co sâ do, teing nguein vein du ti.x cOng k hoach  2023 cUa tinh 
Quáng Trj là 3.531,59 t deing, bang 104% so vOi kê hoach 2022 disqc Thu 
tung ChInh phU giao và bang 91% so vài kê hoach 2022 duçic HDND tinh 
gia021, trong do: 

21  Mt s ngu6n giãm dir kin k hoch 2023 giãm hoc chua dr kin so vài k ho?ch 2022 do: (I) 
nguôn bi chi ngân sách dja phvcing dtrcic dir kiên ké hoch 2023 tai Dir toán NSNN näm 2023; (2) Dâu tir dr 
an trçng diem, &thng yen biên do thu tic du ttr kéo dài và cong tác GPMB gp nhiéu khO khAn; (3) ChiKmg 
trInh MTQG kê hoach 2022 bao gm k hoch 2021 chuyn sang. 
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- Vn d.0 ti.r ngân sách dja phuing là 1.565 t' dng bng 126% k hoch 
2022 duqc Thu tuàng ChInh phü giao và bang 91% ké hoch 2022 di.rcic HDND 
tinh giao, ci the: 

+ Ngân sách can di theo tiêu chi dir kin 420 t dng, bng 106% ké 
hoch 2022; 

+ Du tu ti'r ngun thu si ding dt dr kin .100 t dng, b.ng 169% kê 
hoch 2022 dugc Thu ti.róng ChInh phü giao và bang 97% kê hoach 2022 duçic 
I-1iDND tinh giao; 

+ X s kin thit dr kin 45 t dng, bang 113% k hoach 2023; 

- Vn ngn sách Trung ung dr kin 1.966,59 t dng, btng 91% k 
hoach 2022, c11 the: 

+ Vn trong nrn9c: dir kin 1.556,674 t dng bang 106% k hoch 2022; 
trong do: 

Trung trang h trçi: dr kin 1.033,836 t dng, b&ng 99% k hotch 2022, 

Chucing trInh phc hi và phát trin kinh t - xâ hôi: dl:r kin 161 t dng. 

Chiicng trInh MTQG: dr kin 361,838 t dng, bang 87% k hoach 2022 

+ Vn nithc ngoài dir kin 409,916 t dng, bang 59% k hoach 2022. 

(Co h thEng bku mu clii tiEt kern theo) 
III. KIEN NGH!, TiE XUAT 

1. Thirc hin yêu cu cüa B K hoach và Du til, ngày 10/02/2022, Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Trj có vn bàn so 475/UBND-TH báo cáo Bô Kê 
hoach và Dâu tis, B Tài chInh ye nhu câu kéo dài thirc hin và giâi ngân von 
dâu tii cong NSTW sang nàm 202222.  Den nay, dê xuât nêu trên chua disc BO 
Kê hoach và Dâu ti.r, B Tài chInh, Thu ti1ng ChInh phü xem xét, hu&ng dan 
giái quyêt. KInh dê nghj Thu tt.rO'ng ChInh phü sam cho phép kèo dài thai gian 
thirc hin và giài ngãn các nguôn von noi trên sang näm 2022 dê dja phi.rcmg Co 

co sv triên khai thirc hin các buac tiêp theo, kjp thii giâi ngân kê hoach  von 
di.rcic phép kéo dài. 

2. Ngày 14/02/2022, Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj có Th trinh s 
1 9a1TTr-UBND ye vic bô sung von kê hoach dâu til cOng nguôn von ngân sách 
trung ucing nàm 2022 tir Chuong trmnh phiic hôi và phát triên kinh tê xà hi vi 
tong von là 267,8 t dOng. KInh dê nghj Thu tu&ng ChInh phü sam bô sung kê 
hoach 2022 dê dja phuong tranh thu thii tiêt nàng ráo triên khai thirc hin, dam 
báo giâi ngân nguôn von theo quy djnh. 

3. Ngày 20/7/2022, Uy ban nhân dan tinh Quang Trj dã có Th trInh s 
143/TTr-UBND gui Bô Ké hoach và Dâu tu, B Tài chInh dê nghj trInh cap có 
thâm quyên xem xét, diéu chinh giám von rnthc ngoài nguôn NSTW kê hoach 
näm 2022 dã giao cho các di:r an ODA trên dja bàn tinh dê bô sung cho các B, 
ngành Trung uong và các dja phuong khác có nhu câu vâi tong vOn là 243,447 

22  Trong dO: (1) NSTW näm 2020 trâ ye truàc (v6n trong nuàc) là 22,473 t)' d6ng; (2) v6n NSTW näm 
2020 trâ ye truàc (von nuàc ngoài) là 4,408 t ding; (3) Di,r phông NSTW nm 2020 là 34,333 t'  dông 
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dng. KInh d nghj Thu tuàng Chinh phü sm quyt djnh diu chinh giám 
dôi vth dê xuât cüa dja phuang. 

4. Di vri ni dung cong b giá v.t 1iu xây dirng phiic vi di,r an thành 
phân thuc cong trInh diz&ng bô cao toe Bäc - Nam: theo Nghj quyt s 18/NQ-
CP ngày 11/2/2022 cUa ChInh phü giao dja phi.rang cong bô giá 4t 1iu den 
chân cong tr1nh23  và yêu câu dan giá v.n chuyên can phâi tInh dung trong bi.róc 
1p bàn ye thi cong. Tuy nhiên do dc thu cüa dir an theo tuyên trài dài, không 
the xác djnh den chân cong trInh cüa d%r an nên rat khó cong b& KInh d nghj 
B Giao thông Vn tãi nghiên ciru quy djnh, hurng dan theo hi.ràng dja phuang 
së thrc hin cong bô giá vt 1iu t?i  nai san xuât; vic xác djnh chi phi 4n 
chuyên tir nai san xuât den chân cOng trInh se dixçic tu vn thi& k tinh toán trén 
ca sâ ket qua khâo sat tuyên dithng vn chuyên cüng nhu các diem tip kêt 4t 
1iu dcc tuyên và các ni dung áp diing khác có lien quan. 

5. Nhm dam báo ngun cung 1mg vt 1iu trên dja bàn, kInh dê nghj B 
Tài nguyen và Môi tnm&ng, cac B, Ngành có lien quan cat giãm các thu t%lc 
cap, khai thác mO, khai thác phân am. Ben canh  do, dé kjp thji dáp 1mg nhu câu 
dat lam 4t lieu san lap cho các dir an dng hrc, các dir an dâu tu cong trung han 
dung tiên do; kInh dé nghi ChInh phü, B Tài nguyen và MOi tnrng tOng hp, 
trinh Quôc hi si'ra dôi khoán 1, Diêu 2 cüa Lut Khoáng san nàm 2010 quy 
dinh ye khái niêm "khoáng san" theo hiróng: "tài nguyen dat hay dat dôi, dat 
san lap không phãi là khoáng san"24. 

6. Tinh Quàng Trj cO 02 dii an tham gia Chuang trInh h trg hang hóa 
giai doan 2 do Italia tài trçi bao gôm: H thông cap nilóc xã Vinh Long - Vinh 
Ha, huyn Vinh Linh và H thông cap ni.róc xã Hái Chánh, huyn Hãi Lang. 
Hip djnh dir an dã ket thüc tü 29/3/2016. Phân von dôi 1mg thuc trách thim 
cüa dja phuang dã ducc bô tn dli cho d%r an và các hang miic cOng trInh sIr dung 
nguOn vOn dôi 1mg dã duçic dâu tix hoàn thành. Riêng gói thâu mua sam 4t tu, 
thiet bj ngành nixâc (do B Tài chInh chü trI thirc hin) si:r d1ing nguOn von do 
Italia tài trg van chua duçic thirc hin. UBND tinh Quáng Trj dã có các van bàn 
báo cáo, kiên nghj B Tài chInh cho phép tái cãu tr(ic nguOn vOn, si:r ding vOn 
dôi 1mg duçic cap và huy dng sir dóng gop cüa ngi.r1i hu&ng lçii dê mua sam v.t 
tu hang hóa, dam bào xây dmng hoàn thành nhà may. Tuy nhiên, B Tài chInh 
cho biêt tInh hInh slra dôi Hip djnh vin trq hang hóa, vt tii ngành nu1mc giai 
doan II dang duçic B Tài chInh xàc tien tai  van bàn sO 8271 /BTC-QLN ngày 
17/07/2019, Bô truâng Dinh Tiên DUng tai buOi lam viêc yâj tinh Quang Trj dâ 
có thông báo ket lun so 523/TB-BTC ngày 06/8/2020 giao xlr 1 các kien nglij, 
nhi.mng den nay van chua có ' kiên ye vic tái câu trlic dir an. Vic sIra dOi Hip 
djnh vay qua chm tr. Các dé xuât, kien nghj cüa dja phi.rang lien quan den 
vic thirc hin dir an chm duçic giái quyet nen drán khOng the phát huy duçic 
hiu qua dâu UT nhu miic tiêu dã phé duyt. Kinh dê nghj Thu tuàng Chfnh phü, 

23  Sâ Xây &rng kin nghj, d xut ti van bàn s6 1258/BC-SXD ngày 22/6/2022 v giá xây drng và 
cong tác kiêm soát gia vt Iiu xay drng trên dja bàn tinh. 

24  Theo Cong din sO 1079/CD-hg ngay 14/8/2021 cUa Thc tuàng Chmnh phü ye vic rà soát pháp 1ut 
d tháo g khO khän cho dâu tir, kinh doanh trong diéu kiin Covid- 19 diên bién phic tp 
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B Tài chInh thông nhât chü tnrcmg cho drng sà diing phn von nuâc ngoài, sir 
diing vOn dôi trng mua sam vt tu, thiét bj dê hoàn thành cong trInh dua vào sü 
diing nhu dê xuât cüa UBND tinh tti van bàn so 2349/UBND-CN ngày 
29/5/2020, van bàn 2879/VBND-KT ngày 22/6/2022. 

7. U' ban nhân dan tinh Quàng Trj dà Co d xut bang van bàn báo cáo 
B Nông nghip và Phát triên nông thôn, B Ké hoch và Dâu ti..r tong hçp, báo 
cáo Thu tu&ng ChInh phü diêu chinh chü truGng dâu tu dôi vOi các dir an ODA 
trên dja bàn tinh, nhimg den nay vn chua duçic phê duyt nên vic thirc hin 
các dr an gp khó khän, ci the nhu sau: 

- Dr an Süa chta và nâng cao an toàn dp (WB8): Dr an dA duçic B 
NOng nghip và Phát triên nông thôn trInh ThU tuóng ChInh phU phé duyt diêu 
chinh CTDT tti Th trInh sO 1 755/TTr-BNN-TCTL ngày 24/3/2022 nhung den 
nay van chua ducic phê duyt do do chua có ccr sâ dê phê duyt diêu chinh báo 
cáo nghiên cüu khã thi tiêu dir an ti dja phuang. 

- Di an Hin di hóa ngành lam nghip và Tang ci.r&ng tInh chng chju 
yen biên tinh Quãng Trj: UBND tinh Quáng Trj dà cO van bàn so 1 150/UBND-
KT ngày 2 1/3/2022 glri B Nông nghip và Phát triên nông thôn dé nghj tong 
hçip trInh ThU turng ChInh phU phê duyt diéu chinh CTDT nhung den nay B 
Nông nghip - PTNT van dang tong hqp, chua trinh ThU tu&ng ChInh phU phê 
duyt nên chtra có cci s& de phê duyt diêu chinh báo cáo nghiên cliru khà thi 
tiêu dij an ti dja phucmg. 

- Du an Phát trin các do thj dcc hành lang tiu vUng song Me Kong m& 
rng (GMS): KInh dê nghj B Kê hoch và Dâu tubáo cáo Thu tung ChInh 
phU phê duyt gia htn th?yi gian thirc hin dix an den ngày 30/6/2023 và thyi 
gian dOng khoân vay den 31/12/2023 theo dê xuât cUa UBND tinh Quáng Trj ti 
Ti trInh so 126/TTr-UBND ngày 20/6/2022. 

Trên day là Báo cáo k hotch du tu cong nam 2023 cUa tinh Quáng Trj, 
US' ban nhân dan tinh xin báo cáo Bô Ké hoach và Dâu tu và Bô Tài chInh./. 

No'i nhn: 
- B K hoach và Du tis; 
- Bi Tài chInh; 
- Kiêm toán Nhà nuâc khu vrc II; 
- Thtring trijc HDND tinh; 
- Vu THKTQD, Vu KTDPLT-Bô KHDT; 
- ChCi tich,  các PCT UBND tinh; 
- Chánh VAn phông, các PVP UBND tinh; 
- S KH và DI, S& Tài chInh; 
-LtruVT,THu. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Vö Van Htrng 



Biêu s I 
U'C TIM! HiNH THTC HIN KE HOiCH DAU TU' CONG NAM 2022 VA 

NHU CAU ICE HO4CH DAU TU CONG NAM 2023 CUA DIA  PHU'ONG 
Dcrn vi. Triéu dn 

STT Nguon von 

Närn 2022 
KHdauftr 

tnung han  giai 
doan 2021- 

2025 

Dtr kiên KU 
Cliirng trinh 

.. phuc hoi va 
phattrien kuih 

te - xa hoi 

Nhu cau ke 
hoach narn 

2023 
Ghi cliii 

Kê hoach 
Uoc giai ngan 
tr 1/1/2022 

dn 31/7/2022 

Uoc giai ngan 
tr 1/1/2022 den 

3 1/12/2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TONG SO 3.874.422 761.201 3.343.231 16.933.493 16 1.000 3.531.590 

A V6n NSNN 3.874.422 761.201 3.343.231 16.933.493 16 1.000 3.53 1.590 
I V6n du hr trong can d& ngân sách da phirong 1.718.910 438.438 1.670.614 7.940.500 0 1.565.000 
1 Ngãn sách dja phtnmg can d6i theo tiêu chl 396.110 396.110 2.232.900 420.000 
2 Du tirtr ngu6n thu sfr ding d&t 1.130.000 419.000 1.130.000 5.400.000 1.100.000 
3 X s6 kin thit 40.000 8.474 40.000 200.000 45.000 
4 Bi chi ngãn sách dja phi.rcng 152.800 10.964 104.504 107.600 (*) 

II V6n ngân sIch trung irong 2.155.512 322.763 1.672.617 8.992.993 161.000 1.966.590 
1 Vn trong ntrâc 1.463.492 222.75 1 1.224.044 7.069.193 161.000 1.556.674 

Trong do: 
- NSTWhtrqdAutiitheongành,1Tnhvrc 1.048.000 222.751 956.000 5.568.168 1.033.836 
- ChtrngnhphichivàpháttriMkinhth-xahi 48.300 161.000 161.000 
- ChrningtrmnhMTQG 415.492 219.744 1.501.025 361.838 
+ Ciuccing trInh MTQG phat trinkinhtxâ h(51 viing 

dong bao dan tQc thieu so va mien nui 
150.630 75.000 735.782 

- 
195.051 

+ Churong trInh MTQG giám nghèo bn v12ng 123.622 60.000 362.173 79.517 -  
+ Churong trInh MTQG nông thôn mái 141.240 84.744 403.070 87.2 70 - 
2 V6nnuacngoai - - 692.020 100.012 448.573 1.923.800 409.916 

B 
Vn tfr ngun thu hQp pháp cüa các co quan nhã 
niró'c, don vl  sty nghiép cong lap dãnh dê lu tir 
theo quy djnh cua phãp luãt 

(*) 'l'inh dir kiCn ké hoach 2023 tai  Báo cáo tInh hInh thtrc hiên dir toán NSNN näm 2022, xây dirng dir toán NSNN närn 2023 



Biu S6 II.a 
TiNH HINH TIIIIC H1N KE HO3CH DAU TU' VON NGAN SAd! TRUNG IJIING (VON TRONG N(J'C) NAM 2022 

vA NHU CAU ICE bACH NAM 2023 oOi vói DANH MJ,JC NHJM VV, DLJ'AN THUQC KE HOACH DAy TUTRUNG 1LN VON NSNN GIAI DO3N 2021-2025 

U Danhmucdrin 
Nhóm 
dg 

Oja diEm 
; 

Nang Irc 
thjE1 kE 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt djnh d6u tu Nám 2022 
08 b6 ti v6n dEn hEt KH 

nám 2022 

KH du tu trung han  v6n 
NSTW giai doan 2021- 

2025 
Nhu cAu kE hooch 2023 

Ghi chO s6 quyEt djnh ngiy, 
thing, nAm ban hinh 

TMDT KE hoach 
U'&c gui ngin tir 

1/1/2022 dEn 31/7/2022 
U'6c gui ngãn tO 

1/1/2022 dEn 31/12/2022 

Tong so 
Trong dO: 

NSTW T6ng 
Trong dO: 

NSTW 
T6ng 

Trong dO: 
NSTW 

T6ng 
Trong dO: 

NSTW 
T6ng 

Trong dO: 
NSTW 

Giai don 
202 1-2025 

Trong do: 
dA giao 
KH2I,22 

T6ng S6 
Trong dO: 

NSTW 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2! 22 
TONG sO 9.791.025 5.177.575 1.495.221 966.344 252.646 191.377 1.165.824 858.844 3.655.633 1.605.257 4.799.731 1.425.865 1.230.976 1.033.836 

DANH MVC  DI.J'AN 
TRQNG DIEM 2.060.000 1.643.612 375.000 320.000 6.480 6.480 375.000 320.000 525.000 470.000 1.643.612 470.000 200.000 160.000 

Cdc dw on chuyin dip hoin 
thdnh sau Mm 2023 

1 
DuOng yen biEn kEt nEi hinh 
lang kinh tE BOng fly, tinh 
QuingTri - Giai doan I 

A 
OH, TP, 
GL,VL 

55,7 km 21-26 

105/NQ-HDND 
9/12/2020 

40/NQ-HDND 
ngiy 12/5/2021 
16/NQ-HDND 
ngiy 12/5/202 1 

4282/QD-UBND 
17/12/2021 

2.060.000 1.643.612 375.000 320.000 6.480 6.480 375.000 320.000 525.000 470.000 1.643.612 470.000 200.000 160.000 

II DANH MVC DVAN KHAC 7.73L025 3.533.963 1.120.221 646.344 246.166 184.897 790.824 538.844 3.130.633 1.135.257 3.156.119 955.865 1.030.976 873.836 

Qu6cphOng 
Cdc dr On chuyin flip hoOn 
thdnh sau Mm 2023 

15.000 

• 

DuOng GTBG n6i cic tr3m 
kiEm soát Bin phOng Xi 
Heng, A Dcii, Pa Rol, Xy, 
huyn Htthng HOa 

B 
HuOng 

HOa 
14,4 km 21-24 

89/NQ-HDND 
ngiy 9/12/2020 
39/NQ-HDND 
ngiy 12/5/2020 
805/QD-UBND 
ngiy 9/4/2021 

90.000 90.000 15.000 15.000 15.000 50.000 50.000 90.000 50.000 20.000 20.000 

Doanh trai  hii di din quin 
thu&ngtrtrcvàbEncptiucua 
hal di 

B 
Triu 
Phong 

Doanh 
t13i, BEn 
cp tiu 
I440m2 

- 21 24 

98/NQ-HDND 
ngiy 9/12/2020 
37/NQ-HDND 
ngiy 12/5/2020 
I52/QD-UBND 
ngiy 18/8/2021 

110.978 110.978 30.000 30.000 10.000 10.000 30.000 30.000 72.000 72.000 110.978 72.000 25.000 25.000 

2 
An ninh vi trot ty', an tom xA 

C'dc 4 On chuyin tilp hodn 
thOnh sau Mm 2023 

- 
Xiy dtmg  doanh trgi Di cinh 
sitphOngchiy,ch0achiyvi 
cuu nan, thu h cic dia  phuong 

B VL, GL, 
DK,TP 

05 doanh 
trai 

. 21 24 

07/NQ-HDND 
ngiy 10/3/2021 
58/NQ-HDND 
ngiy 12/5/2020 

2197/QD-UBND 
ngiy 20/8/2021 

46.500 46.500 10.000 10.000 2.100 2.100 10.000 10.000 30.150 30.000 46.500 30.000 10.000 10.000 

Gilo dyc, dio to vi gilo dyc 
nghEnghip 
C'Oc 4 On chuyin ui1, hoOn 
ihdnh san Mm 2023 



IT Danh muc dir in 
Nhôm 
d 

Dja dim 
XD 

Ning lrc 
thit k 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt djnh du tu Nám 2022 
DA b6 tn v6n dn ht KH 

n8m 2022 

KR dAu liz trung han  v6n 
NSTW giai don 2021- 

2025 
Nhu cIu k hooch 2023 

Ghi chü s6 quyt djnh ngày, 
thing, näin ban hinh 

TMDT K hooch 
tfâc gui ngin tr 

1/1/2022 dn 3 1/7/2022 
thfrc gui ngin tü 

1/1/2022 dn 3111212022 

Tong 
Trong 46: 

NSTW 
T6ng 

Trong 46: 
NSTW 

TSng 6 
Trong 46: 

NS1'W 
Tng 

Trong do: 
NS1'W 

T6ng 
Trong 46: 

NSTW 
Giai doan 
202 1-2025 

Trong 46: 

KH2I,22 
T6ng s 

Trong 46: 
NSTW 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 

Xóa phông hc tam, phông hc 
mtrqn, cii to ning cp cic 
truang din tc ni trü, bàn trO 
frén dja bàn tinh vi xiy dirng 
Tru/rng THPT Hrthng 1-los 

B Tom tinh 

96 PUT, 
36 phông 
NTBT; 
xiy rn/ri 
cii tao 
tnt/mg 
THPT 

22-25 

72/NQ-HDND 
ngiy 25/6/2021; 
2848/QD-UBND 
ngiy 04/10/2021; 
3707/QD-UBND 
ngiy 22111/2021 

130.000 130.000 90.000 90.000 3.000 3.000 45.000 45.000 90.000 90.000 130.000 90.000 30.000 30.000 

4 Yt&dinsvigiadinh - 
Cdc dir  dn chuyEn hip hodn 
hhInh sau nJm 2023 

Du tu c s/r vöt  chat, mua s.m 
trang thit bj y tt tuyn tlnh - 
Hang mvc: Trung tarn tim thin 
kinh vi h thing thit bj x iii 

B Don8 Hi 

Xãy dimg 
I .056m2 
vi UT 

th•t b• 
. 

21-24 

90/NQ-HDND 
ngiy 9/12/2020 
45/QD-HDND 
ngiy 12/5/2021 

1309/QD-UBND 
ngiy 28/5/2021 

150.000 150.000 60.000 60.000 3.522 3.522 47.000 47.000 70.000 70.000 150.000 70.000 60.000 60.000 

5 V8n hOa, thing 
Cdc dir  an chuyin tiip hodn 
thdnh sau ndm 2023 

Nba yin bOa trung tinr huyn 
Vinh Limb 

B Vinh Linh 1.680rn2 21-24 

4606/QD-UBND 
28/12/2020; 

I394/QD-UBND 
ngiy 01/6/202 1 
c6a huyn VL 

71.000 30.000 1.664 1.664 989 989 1.664 1.664 27.164 27.164 30.000 27.164 2.836 2.836 

Bio ttn, tOn tao, ning cp cm 
di tich ljch sã cich mang trQng 
dim cOa tinh (hang niuc: Khu 
Itru nirn TBT Li Du.n, Bio 
tingThinh C6, dja 430 

B 

TX 
Quing 
Tq, T. 

Phong, V 
Linh 

Cii tao, 
nang cap 
02 DT, 
- .. 

xay mm 
bio ting 
2. 100 m2 

22-25 

7 I/NQ-HDND 
ngiy 25/6/2021; 
2960/QD-UBND 
ngiy 11/10/2021 

101.250 101.250 30.000 30.000 7.643 7.643 15.000 15.000 30.000 30.000 101.250 30.000 30.000 30.000 

6 
PhIt thanh, truyn hlnh, 
thông tn 
Cdcdrdn khdlcdngmdi 
nJm 2023 
Xiy dr.mg truOng quay chuyin 
nghip quy mO 250 ch vi 
tnthng quay mgoii tn/i - Dii 
Phit thanh Truyn hinh Quing 
Tn 

B Dông Hi 
250 ch6 

. 
ngot 

23-26 
20/NQ-HDND 
ngiy 1215/2021 

45.000 45.000 33.750 10.000 10.000 

7 
Nông nghip, urn nghip, 
diem nghip, thOy Içi vi thOy 
sin 
Cdc dy'dn chayin dip hodn 
dvInh san n4m 2023 

KCch6ngu5iIàkhncApcic 
doan sônglrin dia bin tlnh 
Quing Tn 

B 
(IL, VL, 
TP, CL 
DK, QT 

7 km 22-25 

23/NQ-HDND 
ngiy 12/5/2021 

4246/QD-UBND 
15/12/202 1 

95.000 95.000 45.000 45.000 15.328 15.328 45.000 45.000 45.000 45.000 95.000 45.000 25.000 25.000 

Cdcdirdn khdlcdngmdl 
ndm 2023 

2 



U Danh mgc dg an 
NhOm 
dr an 

Dja diem 
XD 

Nang Igc 
thit kt 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt djnh du tu Näm 2022 
BA bf, tn v6n dn ht KH 

nAns 2022 

KH du tu trung hn vtn 
NSTW giai doan 2021- 

2025 
Nhu cu k hoach 2023 

Ghi chO St, quyt djnh ngày, 
tháng, nAm ban hành 

TMDT K hooch 
UOc giài ngAn tfr 

1/1/2022 dn 31/7/2022 
lfOc giãi ngin tü 

1/1/2022 dn 31/12/2022 

Tong so 
Trong dO: 

NSTW 
T6ng 

Trong dO: 
NSTW 

T6ng s 
Trong dO: 

NSTW 
Tng 

Trong dO: 
NSTW 

T6ng s 
Trong dO: 

NSTW 
Giai doan 
202 1-2025 

Trong dO: 
dli giao 

KH2 1,22 
Tong 

Trong dO: 
NSTW 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trng, báo v, phát trin tOng 
va co sO ha tAng phic vu blio 
t8n và phát triAn bAn vOng CC 

Khu blio tAn thiCn nhiCn 
Dakrông và BAc FBi/mg HOa 
tlnh Quang T 

B Toàn tinh 

Cs 1.425 lat 
ha. NC 600ha; 

LGRTh 
600ha; 

HTIOL 1000 
ha; IITLS 

77km; CSItT 
KBT thiOn 

DakiOn8 
vnBAclltthng 

llóa 

22-25 
73/NQ-HDND 
ngày 25/6/2021 

90.000 90.000 

30.000 

16.180 

30.000 

16.180 

0 

70.000 

56.624 

0 

- 

90.000 

98.777 

85.000 

0 

58.777 

30.000 30.000 

8 
Khu cong nghip và khu kinh 

30.000 

Cdc 4 on chuyEn tip hodn 
thdnh sau nOn, 2023 

- 

XAy dung ha tAng k5i thuOt 
Kim tái djnh ctr phuc voa  K.hu 
Kinh t Dông Nam Quang Tij 

B Hal Lang 23,87 ha 20-24 

3006/QD-UBND 
ngây 20/10/2020; 
1502/QD-UBND 
ngày 15/6/2021 

110.000 110.000 30.000 13.000 13.000 70.000 25.000 25.000 

San nAn và ha tAng k9 thut 
thiet yeLl ti kim vvc  trung tam 
Ccra khAu qutc t La Lay (giai 
doan 2) 

B Dakrông 

bat xuat 
2,45ha; blii 
nhgp 0,67 
ha; duOng 
GT, HUN 

2 1-24 

94/NQ-HDND 
ngiy 9/12/2020; 
43/NQDN) 
ngiy 12/5/2021 

1349/QD-UBND 
ngày 3 1/5/2021 

94.000 85.000 16.180 16.180 5.000 5.000 56.424 56.424 20.000 20.000 

-- - - 

Cdcdwdn khOicOngmd'i 
nOm 2023 

Kim tái djnh ctr xli Hái An 
(giai doan 2) 

B Hái Lang 43,6 ha 23-26 

27/NQ-HDND 
12/5/202 1 

40/NQ-HDND 
14/7/2022 

268.868 268.868 130.000 50.000 50.000 

9 Khotàng 
C'dc 4 On chuyin tiep hodn 
thdnh sau nOn, 2023 

KholsrutrOchuyOndgngtinh 
Quáng Tn (giai doan 1) 

B DOngHà 

Nba lam 

tru4tAng 
+ I tang 

hAm 

21-24 

92/NQ-HDND 
ngày 9/12/2020 
38/NQ-1D 
ngày 12/5/2021 

1330/QD-UBND 
28/5/2021 

50.194 38.630 7.500 7.500 5.390 5.390 7.500 7.500 17.500 17.500 38.630 17.500 10.000 10.000 

10 Giao thông - 
COc Ott On hodn tlthnh nOn, 
2023 

Dg an Phãt tniAn dc dO thj dçtc 
hânh lang tiu vOng sOng Me 
Kong 

A BK, LB 
Phát triCn 

do thj 
2013- 
2022 

2830/QD-UBND 
ngày 04/I 1/2016; 
I073/QD-UBND 
ngày 13/5/2019, 
97 l/QD-UBND 
ngày 27/4/2021 

2.446.087 

- 

260.753 322.929 17.000 54.455 5.186 172.500 17.000 1.791.041 191.669 65.500 23.500 8.000 8.000 

3 



TT Danh mgc di,r an Nhóm 
dr an 

Dja dim 
XD 

Nang ltrc 
thit kc 

Th/ri 
gian KC- 

HT 

Quyt dnh dAu tu Näm 2022 

BA bc tn v6n dn ht KH 
nAm 2022 

1 KH dau tsr trung han  vn 
NSTW giai doan 2021- 

2025 
Nhu cAu k hoach 2023 

Ghi chic S quyt djnh ngày, 
[hang, nAm ban harsh 

TMDT K hoch 
U'àc giAi ngAn tr 

1/1/2022 c1cn 31/7/2022 
U'àc giAi ngAn tü 

1/1/2022 dn 31/12/2022 

• Tongso 
Trong dO: 

NSTW 
Tcng 

Trong dO: 
NSTW 

Tng 
Trong dO: 

NSTW 
Tang a 

Trong dO: 
NSTW 

T6ng 
Trong dO: 

NSTW 
Giai doan 
2021-2025 

Trong dó: 
dAgiao 

KH2I,22 
Tcngs 

Trong do: 
NSTW 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Dir/mg giao thông n61 QL9 dn 
khu ché bin thicy sAn Ctra Vit 
v/i dc xA vicng BOng Gio Linh, 

huyn Gio Linh 

B Gio Linh 7550 m 20-23 

1906/QD-UBND 
12/8/2016 933/QD- 

UBND ngày 
08/4/2020 

80.373 58.000 10.000 10.000 2.282 2.282 10.000 10.000 28.000 28.000 48.000 28.000 20.000 20.000 

Cdc dIr  dn chuyin Iip hoOn 
lhành sau ndm 2023 

Ha tng co bàn cho phát trin 
to/in din c/ic tinh Quang Iii 

B 

TP, HL, 
GL, VL, 
CL, BK, 

HH 

3 hqp phn 18-23 

2293/TTg-HTQT 
ngày 20/12/2016; 
998/QD-UBND 
ngày 15/5/2017; 
1 134/QD-UBND 
ngày 25/5/2018 

998.152 136.075 241.468 85.000 15.000 3.000 143.000 58.000 373.524 95.000 136.075 95.000 196.140 39.000 

DuOng IrAn Nguyen Han (giai 
doan 2) 

B Bong Ha 1651,7m 21-24 

74/NQ-HDND 
ngày 25/6/202 I 

I167/QD-IJBND 
ngày 13/5/202 1 
cica Ip Bong HA 

201.210 150.000 25.500 16.500 14.864 14.864 25.500 16,500 89.650 75.000 150.000 75.000 40.000 40.000 

HatAngk9thutphgc vigiãi 
phOng mtbAngdm/rrng 
cAng Cira Vit, tlnh Quang Tq 

B GioLinh 

GPMB: 
I1,Iha; 

TDC: 5,2 
ha 

21-24 

104/NQ-HDND 
ngày 9/12/2020; 
2441/QD-UBND 
ngày 10/9/2021 

80.150 80.150 25,000 25,000 237 237 25.000 25.000 30.000 30.000 80.150 30.000 30.000 30.000 

Cc, sO h tAng Va giao thông do 
thjthjxAQuAnglrj 

B Quang Iii 
dir/mg: 
4km; kir 

1,5km 
22-25 

I 13/NQ-HDND 
ngày 04/6/2021 

1206/QDUBND 
ngày22/1I/2021 
cica Tx Qu/ing In 

140.000 120,000 20.000 20.000 4.630 4.630 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 20.000 35.000 35.000 

Dir/mg kt nAi trung tins huyn 
Vinh Linh clAn c/ic xA yen biAn, 

ha tAng Khu du Ijch Cira TOng 
v/i bAi tAm ccng clAng Vinh 
Thai (giai doan I) 

B Vinh Linh 

dir/mg: 
4,54km; 
sin vui 
chai: 

5000m2 

22-25 

10/NQHDND 
ngày 24/6/2021 

5052/QD-IJBND 
ngày 01/12/2021 
cOn huyn V.Linh 

110.000 82.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 82.500 15.000 25.000 25.000 

H thAng gino thông krt nri thj 
trAn Ai 1 v/ri c/ic vung trong 
dimkinh t cica huyn Triu 

B 
Iricu 
Phong 

8,6 kin 22-25 

20/NQ-HDND 
ngày 08/6/2021 

2988/QD-UBND 
ng/iy 20/12/2021 

cOn huynTP 

140.000 120.000 22.000 20.000 19.376 19.376 22.000 20,000 22.000 20.000 120.000 

120.000 

20.000 

20.000 

30.000 30.000 

35.000 

35.000 

DuOng ntri thj trAn Cam Lr v/ri 
c/ic vOng trong drAm kinh rA 
huyn Cam 1.4 

B Cam L 17,4 km 22-25 

23/NQ-HDND 
ngày 10/6/2021 

2408/QD-UBND 
ng/iy 30/11/2021 
cOn huyn C.L 

140.000 120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 35.000 

CAn Ciu Nhi - HAi Tan, duong 
Thucmg Xá - Tn I4c (DH,50) 
v/i dir/mg Thun D/re - Lain 
Thicy - Plccro'ng Lang (DH.50a) 

B H/il lAng 

CAn dài 
105m; 

dir/mg dài 
14,7 km 

22-25 

08/NQ-HDND 
ngày 14/6/2021 
797/QD-UBND 
ngày 30/11/2021 

cOn huyn HL 

140.000 110.000 20.000 20,000 19.042 19.042 20.000 20,000 20.000 20.000 110.000 20,000 35.000 

4 



U Danh muc dtr an 
Nhôm 
dr an 

Dja dim 
XD 

Nang Irc 
thit k 

Thôi 
gian KC- 

HT 

Quyt djnh du tu Näm 2022 
DAbtStiiv6ndMhtKH 

nãm 2022 

KH dau tu trung han  von 
NSTW giai doan 2021- 

2025 
Nhu cu k hoach 2023 

Ghi chO S quyt djnh ngày, 
thang, n8m ban hành 

TMDT K hoach 
Lfâc giái ngãn tr 

1/1/2022 dn 31/7/2022 
U'âc giãi ngân 10 

1/1/2022 dn 31/12/2022 

Tong so 
Trong dO: 

NSTW 
Tng 

Trong dO: 
NSTW 

Tng 
Trong dO: 

NSTW 
Tng 

Trong dO: 
NSTW 

Tng 
Trong dO: 

NSTW 
Giai doan 
2021-2025 

Trong do: 
da giao 
KH2I,22 

T6ng 
Trong do: 

NSTW 

2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 

Dumg n6i dtr/ing H ChI 
Minh nhánh Dông v5i duOng 
H Chi Min.h nhãnh Tây, tinh 
QuangTrj 

B Vinh Linh 

15 km 
dir/mg, 01 

cu dài 
hOrn 

21-24 

11/NQ-HDND 
ngày 21/3/2021 
I35/NQ-HDND 
ngày 30/8/2021 

2961/QD-UBND 
ngiy 11/10/2021 

229.156 129.156 15.000 15.000 1.007 1.007 15.000 15.000 115.000 15.000 129.156 15.000 50.000 50.000 

60.000 

Dr an Xây di,rng co sO ha tAng 
thich CrngvOi bin dM khi hu 
cho ding bào dan tc thiu s6 - 
(CRIEM), tinh Quáng Trj 

B DK,HH 
02 Hp 

phAn 
2 1-24 

2 18/QD-Ug ngay 
19/02/2021 

4048/QD-UBND 
7/12/2021 

4301/QD-UBND 
ngày 20/12/202 I 

935.004 178.000 27.500 27.500 12.114 12.114 20.000 20.000 27.500 27.500 178.000 27.500 60.000 

Cdc4dnkhôicôngmói 
ndm2023 

Nãng cAp dir/mg 73 Dông (cii), 
huyn Gio Linh 

B Gio Linh 8,53 km 22-25 
03/NQ-HDND 
ngây 12/5/2021 
cOa huyn GL 

80.000 60.000 0 60.000 0 20.000 20.000 

- 

Giái phOng mt bAng dr xay 
dtrng dtr  an Cang hang không 
QuãngTij 

B Gb Linh 265,372 ha 2 1-24 

09/NQ-HDND 
10/3/2021 

6OINQ-HDND 
12/5/2021 

I6fNQ-HDND 
12/5/2021 

233.103 233.103 480 0 480 0 480 0 233.103 0 24.000 24.000 

11 Duljch 
C'dc 4  dir chuytn tiEp hodn 
thành sau ndm 2023 

Drr&ng kt nti các diim du Ijch 
huyn HuOng HOa B 

HuOng 
HOa 

25 km 22-25 
68 14/QD-UBND 
ngày 28/12/2021 
ciia huyn HH 

80.000 60.000 20.000 20.000 2.187 2.187 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 20.000 15.000 15.000 

12 Cong ng thông tin - 
Cdc4dn khôicOngmói 
ndm 2023 

10.000 
Xây dLrng  tnmg tam giám sat 
diu hành thông minh 

B Toàn tinh 

ha tAng k9 
thut bc; 
Soc và 
GSTT 
truyAn 
thông 

23-26 
25/NQ-HDND 
ngày 12/5/2021 

45.000 45.000 0 0 33.750 0 10.000 

13 QuãnInhmnw&c 
Cdc4dn khá1côngm61 
Mm 2023 

Try sO Tinh Oy Quáng Trj và 
các coquan, giai doan 1 

B DôngHà 

Kh6i nhà 
lam vic 7- 

9 tAng 
17.3 I0m2 

21-24 
26/NQ-HDND 
ngày 12/5/2021 

200.000 200.000 0 0 200.000 0 50.000 50.000 

5 



Biu S6 III 
TiNH H1NH THC HIN KE HOACH DAU TUVON NGAN SACH TRUNG UONG (VON NUJC NGOAI) NAM 2022 

VA NHU CAU KE HOACH NAM 2023 
Don v/: Triu ddng 

Danh mvc  dr an 
M8 dt,r 

an 

Nhóm 

dtr an 

Nhà 

tài trq 

Ngãy 

k kEt 

hiep 
djnh 

Ngày 

kEt thüc 

Hip 
djnh 

Quyt djnh d6u tu N8m 2022 

S quyét dnh 

TMDT Ké hoach vOn NSTW 

Uàc giãi ngan ké hotch v6n 

NSTW nAm 2022 ti 1/1/2022 
dn 3 1/7/2022 

Uàc giãi ngân ké hoach von 

NSTW nãm 2022 tr 1/1/2022 
dn 3 1/12/2022 

TOng sO 

(tAt cã 

các 

nguOn 

vOn) 

Trong do: 

TOng sO 

Trong dO: 

TOng sO 

Trong dO: 

Tong sO 

TrongdO: 

Vn dOi Cmg VOn nuàc ngoài (theo Hip dlnh) 

VOn dOi 

iThg 
VOn nuâc 

ngoai 

VOn dOi 

ng 

VOn nwc 

ngoài 

VOn dOi 

Crng 

VOn nuàc 

ngoAi 
TOng sO 

Trongdo: 

vOn 

NSTW 

Tlnh 

bang 

nguyen 

t 

Quy d61 ra tin Vit 

lông SO 

Trongdo: 

Dtra vào 

can d61 

NSTW 

Vay lal 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A 

TONG sO 5.108.018 1.259.148 622.228 0 3.848.870 3.159.618 689.252 791.042 129.500 661.542 112.814 20.300 92.514 500.806 122.000 378.806 
VON NU& NGOAI 
KHONG GIAI NGAN 
THEOCOCIIETAL 
CIIINH TRONG NIfOC 

I Cic host ding kinh t 

Cdc dr dn hoàn thdnh, 
bdngiao,dwavâosi 
dyng din ngày 
31/12/2022 

D an Phát trin các do 
thidochànhIangtiu 
vOng sOng Me KOng 

7411898 A ADB 17/1/2013 
31/12/202 

2 

2830/QD-UBND 
ngày 04/11/2016; 
I073/QD-UBND 
ngày 13/5/2019. 
2780/QD-tJBND 
ngày 14/10/2019; 
971/QD-LJBND 
ngay 27/4/2021 

2.446.087 618.424 260.753 1.827.663 1.799.363 28.300 322.929 17.000 305.929 54.455 5.186 49.269 172.500 17.000 155.500 

2 
Cdc d dn dr &iS hoân 
1hdnhnäm2023 

Hatngcubán chophát 
trjéntoândjCncáctinh 
Quàng T 

7663996 B ADB 21/7/2018 30/9/2023 

22931rr8-HTQT 
ngày2o/12/2016; 
998/QD-UBND 
ngày 15/5/2017, 
I 134/QD-UBND 
ngày 25/5/2018 

998.152 255.679 136.075 742.473 493.493 248.980 241.468 85.000 156468 15.000 3.000 12.000 143.000 85.000 58.000 

3 
Danh mycdtrdn 
chuyin tiip hoân thank 
sau ,thm 2023 

Phhttrincasôhatng 
duIjchhtrcichotkng 
tnthng toàn dian khu vxc 
tiuvñngsôngMC KOng 
mO rng, giai doan 2 - 
tiéu d an Qukng Tr; 

7740197 B ADB 6/3/2019 30/6/2024 

138l/QDTTg 
ngky 18/10/2018; 
2484/QD.UBND 
ngky 25/10/2018; 

54/QD-UBND 
ngky 09/01/2020 

258.111 41.068 0 217.043 173.634 43.409 88.005 0 88.005 1.162 0 1.162 54.166 0 54.166 



Danh mvc dtl 
MA di,r 

in 
Nhóm 
dtr  an 

Nhi 
tii trq 

Ngiy 
k két 
hip 
dinh 

Ngiy 
két thUc 

Hip 
djnh 

Quyt djnh du tu NAm 2022 

So quy& djnh 

TMDT K hoach vn NSTW 
1Jôc giãi ngin ké hoach v6n 

NSTW nAm 2022 tr 1/1/2022 
dn 3 1/7/2022 

Uàc gui ngAn ké hooch v6n 
NSTW nAm 2022 ti 1/1/2022 

dn 3 1/12/2022 

Tng s 
(tAt 

cic 
nguOn 

vOn) 

Trong do: 

Tng s6 

Trong dO: 

Tng s 

Trong dO: 

T6ng s6 

Trong dO: 

V6n dM Ong Vn nuàc ngoii (theo Hip djnh) 

Vn d61 
Cmg 

Vn nuàc 
ngoii 

V6n dôi 
rng 

Vn nuàc 
ngoii 

V6n di 
iThg 

VOn nuâc 
ngoii 

TOng sO 
TrongdO: 

vOn 
NSTW 

llnh 
bAng 

nguyen 
t 

Quy d61 ra tin Vuet 

• TOng sO 

TrongdO: 
Dua vio 
cindOi 
NSTW 

Vaylai 

Dr in Xiy dung  ca so hg 

ting thich Cmg vOl bin 

diikhihiuchodingbio 
din tOc thiu sO - 

(CRIEM), tinh Quing Trj 

7832214 B ADB 

218/QD-TTg 
ngiy 19/02/2021; 

4301/QD-UBND 

ngiy 20/12/2021 

921.698 225.400 225.400 696.298 417.779 278.519 27.500 27.500 0 12.114 12.114 0 20.000 20.000 0 

H Tui nguyen mOi triràng 

Cdcdrdn dwkiInhodn 

thành nám 2023 

Du in Tang cuOng quin 

I dt dai vi ca sO dlHiu 

dit dai tinh Quing Iii 

7623879 C WB 
23/12/201 

6 
30/6/2023 

424/QD-tJBND 

ngiy 08/3/2017; 

164 1/QD-UBND 

ngiy 
07/7/2021; 

2139/QD-TFg 

ngiy20/12/2021; 
253 1/QD- 

BTNMT ngiy 

22/12/202 I; 

4567/QD-IJBND 
ngiy3l/12/2021 

84.478 14.560 0 69.918 62.926 6.992 25.000 0 25.000 7.636 7.636 25.000 0 25.000 

III 
N6ng nghip, 1Cm 
nghip, diem nghip, 

thüy Içri vi thiy sin 
Cdc d1rdn drkiin hodn 

lhành ndm 2023 

-- 

Dr in Hin dai hOa 
nginh lAm nghicp vi 

tingcu&ngtinhching 

chju vOng yen bin 

7750871 B WB 8/3/2018 
31/12/202 

I 486/QD-UBND 

ngiy 18/6/2019; 

286/QD-BNN-

QHQTngiy 

21/01/2019; 

4147/UBND-NN 

ng4yjjL9/2020 

248.443 72.982 0 175.461 140.369 35.092 56.140 0 56.140 16.389 0 16.389 56.140 0 56.140 

IV Y t din sO vi gia dinh 

I 
Danh ,nc dir dn 

chuyin dip hoàn lhdnh 
sau ndm 2023 

flu in Diu tu xCy dung 

vi phit trim h 

cung&ngdjchviyti 
tuyin ca sO tinh Quing 

Trj 

7768216 B WB 
18/02/202 

0 

31/12/202 

4 

324/QD-Trg 

ngiy 23/3/2019, 

1371/QD-BYT 
ngiy 16/4/2019, 

710/QD-UBND 
nisiv 02/4/2019 

151.049 31.035 0 120.014 72.054 47.960 30.000 0 30.000 6.058 0 6.058 30.000 0 30.000 



Bi&i s I1.b 
TINH HINH T11J HIN KE HOACH DAU TU VON NGAN SAd TRUNG UNG (VON TRONG NIJOC) NAM 2022 

vA NIIU CAU ICE IIOACI-1 NAM 2023 DOI V(11 DANH MVC  NHLM Vt), DI) AN THUOC  CHU(YNG TRINH PHI)C 1101 vA PHAT TRIEN KINH TE - XA 1101 
Ekinv/:Triêu ?Mng 

IT Danh mi,ic di,r an NhOm 
d an 

DIa  
dim XD 

NAng 1rc 
thit k 

Th&i 
g 

KC-HT 

Quyt dnh du tit NAm 2022 

DA b6 tn v6n dn 
hét KH nAm 2022 

Dr kin KR Chtrcmg trinh phtic h61 và phát 
trin kinh t - xl h,i 

Nhu cAu k hoach 2023 
cho nhim vi,i, dr an tLr 
ngun vein Chucmg trinh 
phc hi và phát trin 

kinh t - xl hi 
Ghi chü 

S quyt 
djnh ngày, 

tháng, 
nIm ban 

h/nh 

TMDT K hoach 
tfâc giãi ngãn 1i 

1/1/2022 dn 
3 1/7/2022 

hoc giãi ngân ttr 
1/1/2022 dn 
3 1/12/2022 

Tong so 
(t cã các 

nguon 
von) 

Trong 
dO: 

NSTW 

Tng so 
(tat cá 

c/ic 
nguOn 
vOn) 

Trong 
do: 

NSTW 

TOng sO 
(tht cã 

c/c 
nguOn 
von) 

Trong 
dO: 

NSTW 

TOng sO 
(tht c/i 

c/ic 
nguOn 
von) 

Trong 
dO: 

NSTW 

TOng sO 
(tht c/i 

c/ic 
nguOn 
von) 

Trong 
dO: 

NSTW 

TOng so 
Trong dO: dl giao ké 

hoach nAm 2022 

TOng sO 
7'rongdó: 
C/zucin bj TOng sO 

Trong 
do: 

C/iuán b/ 
TOng sO 

Trongdó: 
C7zudn b1 

dáu lit 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

TONG sO 161.000 161.000 0 0 0 0 48.300 48.300 0 0 161.000 0 0 0 161.000 0 
A YTE 161.000 161.000 0 0 0 0 48.300 48.300 0 0 161.000 0 0 0 161.000 0 

Cdc dyá,: d(rkie'n hoàn 
(bàn!: ?idm 2023 

I 

Dr an dOu tu xay mOi, 
nâng cOp, c/i tao  Trung 
tam kim so/it bnh tt 
(CDC) tinh Qu/ing Tij, 09 
Trung tam Y t tuyn 
huyn v/i 07 Tram Y t 
tuyn xli, tlnh Qu/ing Trj 

B 
bàn 
tlflh 

Xly rn/u, 
nlng cAp, 

cai tao 
22-23 130.244 130.244 39.073 39.073 130.244 130.244 

2 
Dtránmuas&ntrangthiEtbj 

cho c/ic cc s/u y tt Iinh 
Quãnglrj 

C 
Toàn 
tinh 

Muasâm 
c/ic thiêt b' 

yte 
22.23 30.756 30.756 9.227 9.227 30.756 30.756 



Biu S6 Ill 
TiNH HINH THUC lIEN KE HOACH DAU TU VON NGAN SACH TRUNG UONG (VON NIYOC NGOAI) NAM 2022 

vA Ni-lu CAU KE HOACH NAM 2023 
Doii vi:  Triu ddng 

Danh mve  dir In 

KH d6u ttt trung han  v6 n NSTW giai doan 202 1-2025 

Nhu cu KR v6n NSTW nlm 2023 

Ghi chci 

Giai doan 202 1-2025 Trong dO: Dl giao các nlm 2021, 2022 

Tang s6 

Trong do: 

. 
Tong sO 

Trong dO: 

lông so 

Trong dO: 
V6n d 6 i ing nguôn NSTW 

V6n rnràc 
ngoIi (von 

NSTW) 

VOn dOi iThg ngun NSTW 

V6n nuàc 
ngoai (von 

NSTW) 

VOn dôi Cmg ngu6n NSTW 

V6n nuOc 
ngoIi (vOn 

NSTW) 
Tang s6 

TrongdO: 

T6ng s6 

TrongdO: 

T6ngsO 

TrongdO: 

Thu hi 
cOc khoán 
vdn Ong 

trwOv 

Chudn b/ 
ddu lit 

Thu hdi 
cOc klzoân 
vOn zng 

trzthc 

Chudn b/ 
daz lit 

Thu hdi 
cáckhoán 
von img 

irtthc 

Chudn 
bj dOu icr 

2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
TONG sO 2.138383 373.075 0 0 1.765308 1.078.800 138.500 0 0 940300 516.916 107.000 0 0 409.916 

A 

VON NUC NGOAI 
KIIONG GIAI NGAN 
THEO CO CuE TA! 
CIIINH TRONG NUöC 

I CIc ho8t dng kinh t 

1 

Cdc dr dn hoàn thInh, 
biIngiao,thravàosü 
ding dIn ngây 

31/1212022 

Du In PhIl trim dc do 
thidochlnhlangtiiu 
vOng sOng M Kong 

712.929 59.000 653.929 493.634 23.500 470.134 58.000 8.000 50.000 

UBND tinh QuIng Trj dl c/iT/i trinh 
sO I 43/TTr-UBND ngly 20/7/2022 dl 
nghj gum vOn nix/ic ngoli nguOn ngln 
slch Trung uang kl hoach nIm 2022 
cOa dr In xuOng c/in 155,500 triu 
dOng. Dr In dl trmnh dl xumt gia han 
thin gian thuc hin din ngIy 30/6/2023 
vI thin gian dOng kholn vay din ngIy 
31/12/2023 tai TO trinh sO 126/TTr-
UBND ngly 30/6/2022 

2 
Cdc du an 4 kiln bàn 
thành nJm 2023 

Ha tAng cabIn cho phlt 
trim toIn din dc tiith 
Qulng Tn 

569.544 136.075 433.469 313.500 95.000 218.500 196.140 39.000 157.140 

UBND tinh QuIng Tn dl c/i TO trinh 
sO 143/TTr-UBND ngIy 20/7/2022 dl 
nghj giIm vOn nix/ic ngoIi nguOn ngln 
sIch Trung uang ki hooch nAm 2022 
cOa dir In xuOng c/in 58.000 tniu dOng. 

3 

Danh ,nucdwdn 

chuylntilphodnihành 
sou ndm 2023 

0 

PhIt trim ca s/i ha tAng 
du Ijch hO tra cho tAng 
truOng toIn dian khu vi,rc 
thu vOng sOng Ml Kong 
rn/i rOng, giai doan 2- 
tilu dir  In QuIng Tn 

173.634 0 173.634 59.254 0 59.254 73466 0 73.466 

!JBND tinh QuIng T dl c/i TO tnmnh 
sO I 43/1Tr-UBND ngIy 20/7/2022 di 
nghj gilm vOn mi/ic ngoIi nguln ngln 
sIch Tnmg uong ki hoach nlm 2022 
cüa d In xuOng c/in 54.166 tniudOng 



Danh muc di,r an 

KH du tu trung han  vOn NSTW giai doan 202 1-2025 

Nhu cu KH v6n NSTW näm 2023 

Ghi chCi 

Giai doan 202 1-2025 Trong dO: DA giao các näm 2021, 2022 

Tong sO 

TrongdO: 

Tong sO 

Trongdo: 

T6ng s6 

Trongdd: 
V6 n d6i (xng ngu6n NSTW 

V6n nuOc 
ngoai (v6n 

NSTW) 

V6n d6i Ong ngu6n NSTW 

V6n niràc 
ngoài (von 

NSTW) 

V6n d6i Cmg ngu6n NSTW 

V6n nuOc 
ngoãi (vOn 

NSTW) 
Tongs6 

TrongdO: 

T6ng s6 

TrongdO: 

Tông s6 

TrongdO: 

Thu hdi 
các khoãn 
vn zng 

trzrác 

huc1n bf 
ddu lit 

Thu hOi 
cac khoán 
von :mg 

tritO'c 

Chucin b/ 
dOn lit 

Thu hdi 
cac khoán 
von ung 

trzthc 

hudn 
bj dOn itt 

Dtr an Xãy dung  co sO ha 
tang thich img vOi bian 
dai khi hu cho dang bào 
dan tOc thiu s - 
(CRIEM), tinh Quàng Trj 

420.360 178.000 242.360 20.000 20.000 0 120.000 60.000 60.000 
Dr an dang duçrc BO IC thm djnh han 
mOc vay, chua k Hip djnh. Dtx kin 
k Hiap  djnh vay trong nãm 2022 

11 Tài nguyen mOi trLrô'ng 

(dc dw On 4  kiln hoOn 

thOnhndm 2023 
0 

Dtr an Tang ctsimg quãn 
ldatdaivacosod0liu 
dat dai tinh Quhng Trj 

54.106 0 54.106 45.000 0 45.000 9.106 0 9.106 

111 
Nông nghip, lam 
nghip, diem nghip, 
thCv IQi Wi thCy san 
(dc 4  On  4  kiln hoOn 

thành nOn, 2023 
0 

Dx an Hin dai bOa 
nghnh Lam nghiep va 
tang cuOng tinh chang 
chju Wing yen bian 

139.356 0 139.356 92.209 0 92.209 46.953 46.953 

IV Y ta, dan s và gia dinh 

I 
Danh mgc4dn 
chuylntilphoimnthành 

sun nOm 2023 

0 

D On Dau tu xây dung 
Va phOt trian h thang 
cungcmgdichvvyta 
tuyan cc sO tinh QuOng 
Tn 

68.454 0 68.454 55.203 0 55.203 13.251 13.251 
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