
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  QUANG TR! Dôc 1p  - Tir do -Hnh phñc  

S6: 5430/UBND-TH Quáng Trj, ngày4F tháng 10 näm 2022 

V/v giãi trInh, lam rO mt s 
ni dung theo yêu cu cüa 

Thung trirc HDND tinh t?i 
Vn ban s 278/HDND- 
KTNS ngày 15/10/2022 

KInh gi:ri: Thi.rng trrc Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin Van bàn s 278/HDND-KTNS ngày 15/10/2022 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye vic dê nghj giái trmnh, báo cáo lam rô mt so ni dung tai kS' 
h9p thir 12 - I-IDND tinh, khóa VIII, Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo giài trInh, 
lam rO nhu sau: 

I. Vé ni dung "Bô sung dánh giá khái quát hiçu quth hogt d5ng cia các 
Trung tam báo tro' xã h(51 cia tinh hin có và st can thiêt phái xáy drng Trung 
tam Báo trçi xâ hç5i và Phuc hói chzc nàng tqi tinh Quáng Trj. Myc tiéu, mô hInh 
quán lj, hogt d5ng; bô sung nhI'èng /dên nghj dói vói Trung uvng ho trçr co' ché, 
chInh sách, b5 may vn hành sau khi Trung tam Báo trçx xã hç51 và Phyc hOi chtc 
náng tgi tinh Quáng Trj di vào hogt d3ng. Khá näng can dói dê bó trI nguOn vOn 
dOi &ng 15.510.500.000 dóng, tu'o'ng dwo'ng 670.000 USD"; 

Uy ban nhân dan tinh báo cáo nhir sau: 
1. Dánh giá so b các Trung tam Bâo trg xâ hi và Phjc hi chirc näng cho 

ngixài khuyêt tt trén dja bàn tinh và sir can thiêt phãi xây dung Trung tam Bão 
trcY xã hi và Phiic hôi chüc näng cho nguôi khuyêt tt Quáng Trj: 

Tinh Quâng Tr có 28.853 ngui khuy& tat, trong do s ngu?i khuyt tt 
ning va dc bit nng là trén 18.000 nguâi. Do do, có rat nhiêu ngrYi khuyêt tt 
có nhu câu ye bào trçi xa hi và tiêp cn vth các djch vii xã hi khác. Trong hic 
do, tinh chi có 2 co sâ trçl giüp xa hi cong 1p và 4 co s& trg giüp xâ hOi  tix nhân, 
dáp i.'rng nhu câu nuôi duô'ng, phiic hôi chOc näng cho 361 ngi.rii khuyêt tQt và 
dôi tuçing BTXH. Mitt kháC, Co 5 cong l.p (Trung tam Diêu di.rng nguYi có 
cong và Báo trçi xâ hi) chi mâi thirc hin chirc nãng nuoi dixO'ng ngthi già 
không noi nucing tira và tré em mô cOi, chua có diêu kin dê tO chirc phiic hôi 
chirc nàng cho ngi.ri khuyêt tat; CC Co SO tu nhân cOn nhO lé, chi thirc hin yjéc 
phiic hOi chrc näng cho mt sO It tré em khuyêt tat, chua có diêu kin dê nguOi 
khuyêt tt km trü ma gia dInh, nguOi than phãi clixa den co sO de phiic hôi rôi dua 
ye nhà nên rat yât yá vá khó khàn. VI 4y, yjéc xây dirng Trung tam Bão trg xã 
hi yà phiic hôi chüc näng cho nguOi khuyêt t.t tinh là rat can thiêt, dê to diéu 
kiin cho nguOri khuyêt tt d dàng tiêp cn phic hOi chirc nàng và bão trçY xa hi. 

2. Co sO, can cü pháp 1 cüa viêc thành 1p yà xây dirng Trung tam: 
2.1. V co'sO'phdp lj: 



2 

Trong quy hoach  cüa Bô Lao dng-Thisang binh và Xã hi ye mng 1ixci 
ca sâ trçc giüp xã hi thii kS'  202 1-2030, tam nhIn den nàm 2050 dâ quy hoach  và 
giao chi tiêu cho tinh Quàng Trj phát triên them các cc si trç giüp xã hi cho 
ng.thi khuyêt tat,  dc bit là cho xây mâi them 01 co sâ trçi giüp xã hi giai doan 
2021-2025. 

2.2. Myc lieu: 
- Myc tiêu ngán hgn: 
+ Cung cap các djch vi phic hi, phüc lçii cho nin nhân born mIn, born 

mIn chua no sau chiên tranh, chat dc da cam den các the h thir hai và thi.r ba và 
cái thin quyên cüa ngi.rñ khuyêt tt bang each thành 1p Trung tam Phc• hôi 
chüc näng, djch vii cong dông cap tinh sau khi born mIn di.rçc di di khói tinh 
Quáng Trj; 

+ Tao co hi cho NKT tai  tinh Quàng Trj và các khu viIc gn tinh Quãng 
Trj dixçic dê dàng tiêp cn vói các hoat dng chuyên sâu dành cho NKT, bao 
gôm: 

Quán trj lang ghép: Trung tam bão trçy xã hi và phiic hM chirc nãng dóng 
vai trô là mt h thông quàn 1 lông ghép các dir an phiic hôi dira vào cong  dông 
do chInh quyên dja phi.rang quàn l. 

Phói hcrp và quáng bá: Trung tarn bâo trq xã hi và phic hôi chi'rc nàng 
phôi hyp và ho trq cho các phông phic hôi chüc näng cong dông, mang hrâi nhân 
viên cong tác xä hi, các to chüc lien quan và các tO chirc phi chInh phü,... 

Giáo dyc và dào tgo. Trung tam bão trq xA hi và phiic hi chüc näng t 
chüc cac hoat  dng xây dirng 'à dào tao  cho nhân viên hoat dng xA hi, nhân 
viên yté thôn bàn và dào tao  ye ph%ic hôi chic näng tai  nhà cho gia dlnh và ngi.thi 
chäm soc. Sau khi Co kinh nghim dào tao  cho can b tinh, Trung tam së dào tao 
ye cong tác xã hi và phiic hôi chic nãng cho các tinh lan cn trong khu virc 
mien Trung; 

Phyc hi chz-c náng, hôa nhp xä hi: Dira trên co sâ Cong ithc y quyn 
cüa ngithi khuyêt tt cüa Lien hçip quôc và hi.r&ng dan phic hôi chüc näng dira 
yào cong dông cüa To chirc y té the gii (WHO), Trung tarn bào trçi xà hi - phiic 
hôi chi'rc näng sê cung cap chuong trinh phiic hôi chi..rc nàng, hôa nh.p xâ hi cho 
ngi.thi khuyêt tat.  Trung tam bão trçx xa hOi và phiic hôi chüc näng sê áp diving 
phucing pháp tiêp cn lay ngui khuyêt tt và gia dInh lam trung tam, tang cung 
các chuong trInh nâng cao nhn thüc ye khuyêt tt và sir tham gia cüa xã hi ho 
trçi nguii khuyêt tat,  và chucing trInh xay dimg mng luói cong  dông ho trq các 
lTnh v1rc ye y tê, giáo diic, sinh kê, xä hi và trao quyên. 

Mo hInh phyc hi ch&c náng dy-a vào c5ng dng bn vrtng (CBR): Trung 
tam bâo trci xã hôi yà phc hôi chüc nàng áp dung mO hInh Vin phüc 1i xa hi 
Seoul dê gia dInh và ngithi khuyêt t.t có the có cuc sOng hanh  phüc. Dr an nay 
së là mô hInh ben vftng yà di.rqc ma rng tai  Vit Nam. 

- Myc tiêu dài hgn: 
+ Là mô hInh thI dim cho Vit Narn d phát trin nhân rng trong Ca 

nuac. Hithng den xây dirng hoàn thin h thông chäm sóc, giüp d và phát triên 
dôi song cho ngithi khuyêt tat. 
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+ Ngun nhân 1irc diu hành trung tam và hoat dng cüa nhân viên sau dào 
tao: 

Ngun nhân 1irc diu hành Trung tam: Trung tam BTXH&PHCN cho 
ngi.thi khuyêt tt tinh Quâng Trj gôm 40 ngr1i; trong dó. 01 Giám dóc, 01 Phó 
Giám dôc, 07phông chtc náng (Phông kê hogch chién htçrc 02 ngw&i, Phông ho 
ti-ct gia dInh 03 ngwài, Phông hO trçr y tê 12 ngw&i, PhOng ho ti-cl nghê nghip 04 
ngu'ài, Phông phic lçri dja phuvi'zg 03 ngirài, PhOng hO trçx dyng cy trcl gizp 03 
ngwài, PhOng ho trç/ vn hành 06 ngtthi9. Ye b may, không thành 1p dan vj 
mâi, ma trong thai gian dir an triên khai, Sâ Lao dng -Thuang binh và Xã hi 
phôi hçip S Ni vii tham miru UBND tinh dieu chuyên can b trong và ngoài 
ngành Lao dng-Thiicmg binh và XA hi dü dê Trung tam di vào hoat dng. 

Hoit dng cüa nhân viên sau dào tao: Dir kin dào t.o cho 250 nhân viên 
là can b cong chirc VI-D(H cap xã (cong chic LDTBXH) và di ngü nhân viên 
tê thôn bàn, di ngü nay sau khi dugc tp huân, dào to sê thuc hin nhiêm vi 
quàn 1 tr van chInh sách, tu van trçl giüp y tê cho dOi tuçlng ti Co so. 

3. Khâ näng can dôi dê b trI ngun vn di irng 15.510.000 dng, tl.rong 
ducrng 670.000USD: 

- V khã nàng can di vn di 1rng cho Dii án:SO K hoch và D.0 tu së 
tham mini cho UBNT) tinh Quâng Trj bô trI von dôi Ong theo Quyet djnh so 

26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 näm 
2020 cüa Uy ban Thi.thng vii QuOc hi quy djnh ye các nguyen tàc, tiêu chI và 
djnh mirc phân bô von dâu tu cong nguôn ngân sách nba nuOc giai doin 2021-
2025). 

- Vn di Ong b tn cho Dr an (15.5 10.500.000 dng) së can dôi tir ngun 
von dOi ing các dir an ODA thuc ngân sách tp trung duçic giao tai  Nghj quyêt 
1371NQ-I-IDND ngày 30/8/2021 cüa HDND tinh (Biêu so 3, phân II. Các dir an 
mOi giai don 202 1-2025 vOi tong von chixa giao chi tiêt là 150.000 triu dong). 

II. Vé ni dung "Báo cáo tOng thphán vay igi nguOn ngán sách tinh phái 
trá den thai diem hin nay; dr kiên khoán ti-a nç/ vay, phi:,  läi vay phái trá trong 
nhim Ig) 2021 - 2025 và nhth'zg nám tiêp theo ", 

Uy ban nhân dan flnh báo cáo nhtr sau: 
1. Ng gOc các khoân vay li ngân sách tinh phâi trâ theo các Hç'p dông dâ 

k kêt 
TInh dn thOi dim báo cao, tinh Quáng Trj có 08 dir an dja phuang dang 

vay lai ChInh phü von vay ODA, vay uu dãi nuOc ngoài'; 
Tong vOn vay lai dã k cüa 08 dir an dang thirc hin: 48 1,23 t dông 
Ba thirc hin trã nç g& dn thOi dim bao cáo2: 7,75 t3'' dng 

'(1) Tiu di,r On: Sta chCta và nOng cao an toOn dp (W138), tinh QuOng Trj; (2) Dij On Tang ctthng quân l dt ai vO cy s& dr 
1iu dOt dai tinh Quang Tn (DA VILG); (3) Dtr  On Hin dai  hOa ngAnh lOm nghip vO tang cuOng tinh chóng chju vOng yen 
biOn (FMCR), tinh QuOng Tn; (4) Dir On XOy drng câu dan sinh vO quOn I tOi san dtr&ng dja phnmg (DA LRAMP); (5) D 
On DTXD vO phOt triên he thông cung rng d!ch  vi y t tuyên ca s; (6) Dtr  On PhOt triên ca so ha tang du llch h6 trcl cho tang 
trtrOng toOn din khu vinc tiOu vOng MO Kong ma rnggiai don 2; (7) Dir On Ha tang ccy ban cho phOt tniên toOn din cOc tinh 
mien Trung (Dn On 4 tinh) -BuG 2; (8) D,r On Phat triOn cOc dO thI dc hOnh lang tiOu vOng song MekOng- GMS. 
2 Th&i gian bat du trO nçi tr thOng 6 nAm 2021 dOn thOng 10 nOm 2022. 
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Nçi gc con lai  phái trá: 473,48 t5' dông 
Thai gian trã my ti's näm 2021 dn nàm 2044 
2. K hoach  vay, trã ng vay ngân sách tinh giai dotn 2021-2025 
Kê hoch vay 'ai  giai doan 2021-2025 gm các chuong trInh, dr an dang 

giâi ngân; các chllcTng trInh, d? an den nay dâ dirge phê duyt chü tnning nhimg 
chira k hip djnh; kê hotch vay dr kiên theo kê hoach von nixâc ngoài cap phát 
t1r NSTW giai don 202 1-2025,  dirge phé duyt ti Quyêt djnh so 2543/QD-
UBND ngày 22/9/2021 và c chê tài chInh dã dirge phê duyt, phü hçp hn mt'rc 
vay cüa dja phrnmg. 

K ho.ch vay, trà ng gc, lãi, phi và khà näng dam báo hn müc vay ng 
cüa dja phrnmg gän vâi thu ngân sách dja phuGng hirông giai doan 2021-2025 
dirge phê duyt trong kê hoach  tài chInh 05 näm tai  Nghj quyêt so 1 55'NQ-
HDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh ye kê hoach  tài chInh 05 näm giai doan 
2021-2025 gôm có 08 d%r an dja phuang dang vay 1i ChInh phü von vay ODA, 
vay uu dãi nutc ngoài; 01 dr an dê xuât vay mi dã dirge phé duyt chü twang 
nlurng chira k hip djnh3. 

Kê hoach  vay, trã nç giai doan 2021 —2025 nhir sau: 
- Dir nq du k3i: 109,83 t' dng 
- Tong so trâ nçi gôc: 125,62 t dng 
- Chi trá lãi, phi các khoãn vay: 74,46 t ding 
- Kê hoach vay du kiên cüa ngân sách dja phirmg: 88 1,82 t dng 
- Dir ng cuôi ks': 866,03 t dng 
- Han müc vay cüa chinh quyn dja phuang: 876,49 t dng 
- Chênh 1ch hn mi1rc (Hun müc vay - Dir nç cui k5'): 10,461 t dng 
- T lê dir nci cui k'/ mirc dir m thi da (%): 99% 
(So lieu chi tiêt theo các phy lyc 01, 02, 03,04 gi kern theo) 
Theo do: 
- Dii kin giai doan 2021 — 2025, ng läi, phi các khoãn vay phái trã: 74,46 

t dông. Nguôn trã ng bô tn trong d toán chi ngân sách tinh hang nàm (dii toán 
chi trâ nglài các khoàn vay do chInh quyên dja phircrng vay). 

- Khâ näng darn báo han  mi.'rc vay nq cüa dja phucmg gtn vOi thu ngân sách 
dja phirong hithng den nàm 2025: T 1 dir nçi cuôi kS'/mirc  dir my tôi da là 99%. 

VI 4y trong thOi gian tâi, cac khoãn vay mOi phát sinh (nu eo), ehi nên 
xem xét khi dä dánh giá day dü tác dng len quy mô nçi cong và khã näng trâ nçi 
trong trung han, C11 the nhir sau: 

- Viêc urn chon dr an en xác dinh tInh iru tien, quan tr9ng và en thi&. 
Các dir an dê xuât mâi can dirge dánh giá ye khã näng giãi ngân và tiên d giãi 
ngân nhäm phát huy tôi da hiu qua sr diing nguOn von; iru tien dâu tir các dir an 
cong trInh ha tang kinh tê xã hi quan trQng, thiet yeu có tinh lan toã thiic day 
phát trin kinh th xã hi. 

Dr an Xây drng c sâ ha tang thIch Crng vâi bin d6i khi hu cho dng bào dn tc thiu s6 - (CRIEM), tinh Quang Trj, vay 
vn ADB dtrçic ThO ttràng Chinh phü phê duyt chü trucmg dâu tu tai  Quyét djnh cña sé, 218/QD-TTg ngày 19/02/2021. 
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- Thirc hin rà soát lai  tin d giãi ngân, các dir an không giãi ngân theo k 
hoach duqc phe duyt, dc bit là dr an áp diing cci ché vay thuong mai  (t l 
vay la  70%) dê c câu lai  kê ho.ch vay cüa các dir an. Qua do, có phiKlng an l.p 
kê hoach vay phü hçp vâi tmnh hInh thirc tê và han  mirc du nçi cüa dja phrang. 

- Nâng cao trách nhim thrc hin ch d báo cáo theo yêu cu v thii gian 
cling nhu phôi hçip thirc hin trâ ng gôc, läi, phi và các chi phi khác theo các Hçip 
dông/ thOa thun cho vay lai  dã k kêt cüa các Chü dtr an, ban quán 1 dr an. 

-, Thrc hin các giài pháp nhm tang thu ngân sách dja phung huâng theo 
phân cap. 

Ngoài ra, d dam báo an toàn nçi cong và chü dng trong vic trá nçi gôc các 
khoán vay day dü, dung han,  can ru tiên dành nguôn bô tn trâ ng gôc cüa dir an 
trong ké hoach  dâu tis công; Can cü so ng gôc den han  phái trá cüa các dir an vay 
lai, UBND tinh xây drng phung an dành nguôn bô tn cho các dir an vay lai  trong 
ké hoach  dâu tix cong hang näm ti.rcing irng vói nçi gôc den han  phài trà trong näm. 

III. V ni dung "Báo cáo lam rO dir kin mic tiêu dat  dixqc cüa ni dung 
và djnh müc chi ho tr dào tao4  và dim ngiii lao dng tré ye lam vic tai  to chüc 
kinh tê tp the5  và ngân sách dja phisng ho trV cii the cho giai doan 2022-2025. 
Thông nhât müc von diêu l Qu9 phát triên hçip tác xã dü mrc tôi thiêu là 20 t 
dông, nhu vy giai doan 2022-2025 ngân sách tinh chi bô tn bô sung them 6,4 t 
dông (th' nguón von dà dtrcrc HDND tinh can dOi tgi Nghj quyêt 137/NQ-HDND 
ngày 30/8/202 1 cza HDND tinh ye Ké hogch dâu tu cOng trung hqn nguOn vOn 
ngân sách djaphu'crng giai dogn 2021-2025)". 

Uy ban nhân dan tinh báo cáo nhir sau: 
1. Vê dir kiên miic tiêu dat  dixqc cüa ni dung và djnh müc chi h trg dào 

tao và dixa ngtri lao dng tré ye lam vic tai  to chirc kinh tê tp the (KTTT) cho 
giai doan 2022-2025: 

Theo Dir thão Chuang trInh H trg phát trin KIlT, HTX trên dja bàn 
tinh giai doan 2021-2025 (dã lay kiên cüa các Sâ, ban ngãnh và các dja 
phucing, dir kiên ban hành sau khi 1-IDND tinh thông qua Nghj quyêt Quy djnh 
mi'ic chi ho trçl phát triên KTTT, hçip tác xã trên dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 
2022-2025 và mirc vOn diêu l Qu5 ho trçi phát triên HTX tinh Quãng Trj den 
näm 2025), m11c tiêu giai doan 2022-2025 là: 

- H trçi dào tao  cho thãnh viên, ngll&i lao dng cüa các t chIrc KTTT: 20 
nguii. 

- H trçl dtra lao dng tré v lam vic tai  các to chüc KTT'F: 15 ngui. 
2. Dir kiên ngân sách dja phixng h trçi giai doan 2022-2025: 
- H tr dâo tao  cho thành viên, ngithi lao dng cUa các to chirc KTTT: 
+ H trç hçc phi: müc h tr theo quy djnh cüa co so dào tao  (theo diem c 

khoãn 2 miic 3 Quyêt djnh so 1804/QD-TT ngày 13/11/2020 cüa Thu trOng 
ChInh phü) nhung tOi da không qua 20 triu dong/ngix&i/nam, tixcYng ducmg: 20 
triu dông *03 näm*20 ngi.rOi là 1.200 triu dông; 

. D6i vOl thãnh vin, ngtrOi lao dOng  dang cOng tác quan l, chuyên mOn k thut, nghip vu cia cc to chirc kinh t tp the. 
'Dtr kién sO lop, s6 nguOi duqc dào tao bi dtrong nang cao nang ltrc Va so lucing can bO tra dua v cci sO HTX. 
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± H trçl kinh phi an, ô cho hpc vien: mirc h trçi bAng 1,5 lAn müc hwng 
tôi thiêu vüng/01 khóa dào t,o (lucing tôi thiêu vüng hin nay là 3,25 triu dong), 
tthmg di.wng 3,25 triu dong* 1,5*20 nguyi là 97,5 triu dông; 

Tong von ngân sách h trcl ni dung dào t?o  thành viên, ngu1i lao dng 
cüa các to chüc KTTT dir kiên là 1.297,5 triu dông. 

- H trV diia ngui lao dng tré v lam vic tai  t chüc KTTT: Mirc h trçl 
hang tháng bang 1,5 lan mirc hxng tôi thiêu vüng, thi han  ho trq không qua 36 
tháng/ngithi, tuang discng: 3,25 triu dong*1,5*36 thang* 15 ngtthi là 2.632,5 
triu dông. 

IV. EMi vOi ni dung "Ba sung báo cáo k& qua thyv hin chwo'ng trInh 
kênh muv'ng cap iii và kênh mlrnng n5i dóng theo Nghj quyét so 27/2016/NQ-
HDND ngày 14/12/2016 cza HDND tinh dOi vói Chu'crng trInh Kiên cO hóa kênh 
mwo'ng giai dogn 2016-2020. Lwg'ng hóa khôi htcingtói da, tói thiêu cho tIrng nç51 
dung can ho trçi và kinh phi thy'c hin theo m&c hO trçi tgi Diêu 2, 3, 4 d tháo 
quy djnh dé lam ccr sO' dr kiên bO trI kinh phi thrc hin hang nàm ". 

Uy ban nhân dan tinh báo cáo nhir sau: 
1. V dánh giá k& qua thc hin Nghj quy& s 27/2016Q- ngày 

14/12/2016 cüa HDND tinh ye chi.rcing trInh kiên Co hóa kênh mixong giai doan 
2016-2020, djnh hu&ng den 2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

Trong qua trInh d xuAt chü tri.rang d xây dçrng Nghj quyt quy djnh müc 
ho trçi phát triên thüy igi nhó, thüy igi ni dOng và tuói tiên tiên, tiêt kim niiâc 
trén dja bàn tinh Quâng Trj; UBND tinh dã có Báo cáo so 82/BC-UBND ngày 
27/5/2021 giri F]DND tinh ye thrc hin các Nghj quyêt cüa HDND tinh trong 
linh vc Nông nghip và PTNT nhim k' 20 16-2020, trong do có Nghj quyêt so 
27/2016/NQ-HDND ngày 14/12/20 16 cüa HDND tinh. Ci the nhu sau: 

1.1. KIt qua t/,yc h&n 
Den nay, tong chiêu dài kênh muo'ng duqc kiên cô hóa là 

279,355/627,0km (kênh loai I : 4/4 km dat  t' l 100%; kênh loai  II: 14,245/20 
km dt t l 71,22%; kênh l°ai  III : 261,11/603 km dat  t l 43,33%). Nguôn 
kinh phi dé thirc hin kién co hóa kênh mucing den thai diem hin nay là 
212.172,86/ 387.788,0 triu dông (kênh loai  I: 17.393,86 triu dOng; kênh loai II: 
55.087 triu dông; kênh '°ai  III: 139.692 triu dong), trong do: 

- Vn t1r ngân sách nhà nuâc và các dir an: 162.341,86 triu dông. 
- Vn ngân sách tinh và các vn vay: 23.62 1 triu dng. 
- Nhân dan dOng gop: 26.2 10 triu dng. 
Trong qua trInh thirc hin Chixong trmnh kiên cô hóa kênh mung, h tang 

kêt câu cOng trInh thüy igi ngày càng &rgc hoàn thin, dông b và dam bão phiic vii 
tot cho cong tác tu&i, tiêu san xuât kjp thñ, hiu qua nâng len rO ret: 

- Vê tithi: Vi Dông Xuân nam 2015 là 24.610 ha, nam 2020 là 25.800 ha 
lüa (tang 1.190ha); Viii 1-lè Thu nàm 2015 là 22.640 ha, näm 2020 là 23.289 ha 
(tang 649ha); Vê cap nuóc nuôi trông thüy san: Trong nàm 2015 là 1.845 ha, trong 
näm 2020 dã tang len 1.968 ha; Bô sung them nguOn nuc phçic vi cho sinh hoat yà 
nuOi trOng thüy san trên dja bàn tinh. 

- H thong kênh mucng sau khi dugc kiên c boa dà tang nhanh tc d 
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tirOi, han  ch rô ri (tn that nthc trong kênh be tong giãm so vói kênh dat khoàng 
3 0%), tiêt kim nuóc, cüng nhu cong quân l tuói; giám chi phi trong san xuât 
(giãm 30% tiên din dôi vâi các tram barn din; giãm 20% chi phi süa chüa 
thumg xuyên cong trInh) và han 500ha cay trông can  áp dung tithi tiêt kim 
nhloc. 

- Ngoài nhUng hiu qua mang iai  trong san xut, Chucmg trinh kiên c hóa 
kênh mrnmg con gop phân chinh trang b mt nông thôn, tao  thun 1çi cho san 
xuât và sinh hoat  cüa ngtr&i dan, gop phân hoàn thin tiêu chI Thüy lçri trong 
Chucmg trInh Miic tiêu Quôc gia xay drng nông thôn mâi. 

Hin nay, trên dja bàn tinh có 63/101 xà dat  chuãn nOng thôn mth, trong do 
co 94/10 1 xä dat  tiêu chI thüy lçi. So xã cOn li (07 xã) chua dat  tiêu chI thüy 1i chü 
yêulà cac xã vüng nüi, vOng dông bào dan tc thiêu sO và vüng bäi ngang yen biên. 
Khôi hrçing kênh miiong can kiên cô hóa dOi vOi các xã chua hoàn thin tiêu chI 
thüy lqi trong Chuang trinh mvc  tiêu quôc gia xây drng Nông thôn mâi và các 
Chuong trInh mic tiêu khác khoãng 32,0km, vâi kinh phi khoãng 37,6 t dông. 

Tuy nhiên, kiên c hóa kênh mucing giai doan  2016-2020 t l chi dat 
44,55% so vói kê hoach  dé ra. VOi t 1 chiêu dài kênh muong và nguOn von thirc 
hin nhu trên, cho thâ' vic bO trI nguOn von dê thrc hin kiên cô hóa kênh 
ml.rclng giai doan nay rat thâp, chü yeu là nguOn von các du an ODA, kinh phi h 
trq giá djch vi thüy igi, dat trông IOa và dóng gop cüa nhân dan, các nguôn von 
khác không có hoc không duçic bô trI, von vay uu dãi hang näm khOng có (theo 
Dé an, môi näm vay ti'r 10-12 t dong), trong khi von dôi t'rng cüa ngi.thi dan luôn 
san sang. Do dO, vic thirc hin kiên cô hóa kênh mi.rclng gp nhiêu khó khän, 
không dat  so vth tiên d dé ra. 

1.2. Nguyen nhân: 
a) Nguyen nhân khách quan 
- Do nguOn vn vay ru dãi d thirc hin chuong trInh kiên c hóa kênh 

mixang tü näm 2016 den nay khOng duçic bo tn. 
- Do ánh hu&ng cüathien tai nên mt s kênh muong i°ai  III bj xuông cap, 

trong khi do nguon vOn ho tr dê khàc phic sira cha hang nàm không có, nén 
vic dam bâo cap rnthc tuâi là rat khó khãn. Dê giâi quyêt van dê nay, UBND các 
huyn dä trich ngân sách dja phuang dê süa cha, nên ngun kinh phi nay d 
kiên cô hóa kênh miiang cOn rat It. 

- Mt so loai kénh có ngun vn d.0 ti.r cao, nên khi chiu dài thirc hin 
thâp hon chiêu dài ké hoach  ma kinh phi thrc hin dã vuçit kinh phi kê hoach, 
nhu: Kênh loi II thrc hin 14,245km /20 km trong khi do kinh phi thirc hin là 
55.087 triu dOng / 5 1.400 triu dông (kinh phi kê hoach  dê ra ban dâu). 

b) Nguyen nhân chü quan 
- Các dja phuong chiia chü dng bE trI các ngun v6n lng ghép tt'r các 

chuong trInh miic tiêu phát trién kinh tê - xã hti & dja phuang dé thirc hin 
chucmg trInh. 

- Các nguôn von khác (ngân sách huyn, chuang trinh rnvc lieu quc gia...) 
khOng bô tn dé kiên cO hóa kénh muang, chü yêu là sira chüa kénh muong và 
cong trInh thüy lçii hu hông do mua lü. 
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- Ngun vn b trI hang näm cho Chuing trmnh kiên c hóa kênh mucmg 
thâp, dc bit là von vay uu dAi không có. 

2. Lircing hóa khi hrcing ti da, thi thiu cho ti'rng ni dung cn h trçl và 
kinh phi thirc hin theo müc h trçl tai  Diêu 2, 3, 4 dir thão quy djnh, lam cci sâ 
dr kién bô trI kinh phi thirc hin hang nàm. 

2.1. V b sung má'c tái da ho trçt dái vôi du tu'xây drng cong trinh tIch 
tru' nithc và ho tri ctau tu' xây dy'ng cong và kiên cô hóa kênh mu'o'ng. 

Trong qua trInh xây dirng dir thâo Nghj quyêt dã diia ra mrc tôi da h trçl 
cho các ni dung nay dira trên Co sâ các cong trInh tuong tr &rçlc UBND tinh và 
các dja phucing phê duyt dii toán trong các näm 2021 và 2022 v&i müc trung 
bInh chung là 1.250.000 dônglm kênh dôi vfci khu virc mien nüi và vng bãi 
ngang, dOi vó'i khu vrc con 1?i  là 1.100.000 dông/m kênh. Dôi vâi xây dirng cong 
trInh trir niióc chü yeu là cOng trInh có quy mO nhO, din tIch ti.rói khoâng 15-
20ha, do do chi phi thiêt kê cong trInh và may thi cong bInh quân 150.000.000 
dông/công trInh. Ciii the mi'ic hO trçi dir kiên nhu sau: 

"Má'c ho trI du tuxây drng cong trinh tIc!, trfr n,thc 
1. TO chác, cá nhân dcu tu xáy dyng cong trInh tIch trü' nwO'c dwcrc min 

tiên thuê dat khi nhà nzthc cho thuê dat xây dyng cOng trInh. 
2. HO trçt 100% chi phi thiêt ké và chi phi may thi cOng di vài các tO ch&c 

thñy lcti cci sà dáu tu' xay dy'ng cOng trinh tIch trfr nu'àc & các xii khu vrc I, II, III 
thuc vIing dOng bào dan tç3c thiêu sO và mien nái ('theo quy djnh hin hành), may 
ho trçY tOi da 150 triu dOng/cOng trInh. 

3. H trq 70% chi phi thit k và chi phi may thi cong di vâi t chiic thüy 
li co sâ dâu tix xây dirng cOng trInh tIch tri nu&c các xã cOn lji, müc h trçY tOi 
da 105 triu dOnglcông trInh". 

"Mfrc ho tr1 du tu'xây dy'ng cng và kiên cô ken/i mu'o'ng 
1. HO lrç7 90% tOng giá frj dâu twxáy dyn cOng trInh dOi vOl các t cha'c th 

li cc sO' 0' các xd khu vtc I, II, III thu.5c viaig dOng bào dan tç3c thiéu sO và mien nzi 
(theo quy djnh hién hành,.), may ho tro' tOi da 1.125 triu dOng/km chiêu dài kênh; ho 
try' 70% dOi vOl các to chay th li ccs& & các xii dc bitt khó k/ian ving bii ngang 
yen bién, may hO trq tOi da 875 triu dOng/km chiéu dài kênh. 

2. HO tr 50% tOng giá trj du tw xáy dyng cOngtrInh di vOl các t chtc thay 
iqi cc sO' 0' cac xa cOn igi, may hO trçr tOi da 550 triu dOng/km chiêu dài kênh. 

3. N.5i dung ho trçx nay khOng bao gOm chi phi giOi phóng mt bang." 
Can cu quy djnh ti khoán 1, Diu 11, Nghj djnh st 77/201 8/ND-CP ngày 

16/5/2018 cüa Chinh phü Quy djnh ho trq phát triên thOy igi nhO, thày igi ni 
dOng và tuâi tiên tien, tiêt kim ntthc: 

"1. Trách nhim cia H5i dng nhán dan câ'p tinh 
a) Ban hành quy djnh cy th may hO trQ' caa thng chInh sách theo khá 

fang can dOi caa ngán sách và bO frI kinh phi hang niim dé thyv hin các chIn/i 
sách theo quy djnh cüa Nghj djnh nay; 
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b) Ban hành chInh sách hâ trçl dc thu khác ngoài các chInh sách dà quy 
djnh tqi Nghj djnh nay dé ho trciphát triên thiy lo'i nhO, thüy iqi ni dOng và tu'ói 
tiên tiên, tiêt kim nwO'c". 

Du tháo Nghj quyt chi xây dirng müc h trçl, không xác djnh than gian 
thiic hin và nguôn l?c.  Mt khác dê phü hçip vri Diêu 4 cüa Nghj djnh so 

77/201 8/ND-CP ngày 16/5/2018 cüa Chinh phñ nên không diza ra müc ho trçY tôi 
da cho các ni dung trên. 

Do do tai  khoân 2 Diêu 6 dir thào Nghj 9uyêt quy djnh "Hang nám, can c& 
vào ngdn sách tinh và k/ia náng nguOn vOn dói &ng cia các dja phu'oi'zg, UBND 
tinh rà soát trInh HDND tinh quyêt djnh ", không quy djnh c11 the nguôn kinh phi 
thiic hiên. 

2.2. Liqing hóa kIui lu'ing và kinh phi' thrc hin 
a) KhM hrçing c.n th%rc hin là: 
+ Du tu xây dirng cong trInh trü nithc: 02 cong trInh 
+ Du tir xây dirng h thng tiiói tiên tiên tiêt kim nirOnc: 1 .600ha 
+ San phang dông rung: 1.800ha 
+ D.0 tix xây dirng công, kiên c hóa kênh mi.rang: 160km 
b) Tng kinh phi dir kin d thirc hin: 182.300 triu dng 
+ Ngân sách tinh: 91.150 triu dng. 
+ Ngân sách cp huyn: 91.150 triu dông. 
c) Dir kin cci cu ngun 1irc d thrc hin theo ti'rng giai doin 
- Giai don 2022-2026: 68.300 triu dng 
+ Ngân sách tinh: 34.150 triu dng. 
Ti.ro'ng 1rng mi näm tinh b trI 6.830 triu dng; 
+ Ngân sách huyn: 34.150 triu dông. 
- Giai don 2027-2030: 114.000 triu dông 
+ Ngân sách tinh: 5 7.000 triu dông. 
+ Ngân sách huyn: 57.000 triu dông. 
(Suát dáu tu' d tInh kinh phi cOng trinh nhw myc 2.1 neu trên) 
V. V ni dung "Ba sung giái pháp dM vâi nhà a d phiic v tái djnh eli 

cüa giai don 202 1-2025 và giai don 2026-2030; ye thuê xây drng các cOng 
trInh, dir an thuc Chucmg trInh phát triên nba a dôi vâi các doanh nghip xây 
dirng ngoi tinh; ye giãi pháp dat an tai các do thj lo,i IV, 1oi V, Khu Kinh té 
Dông Nam, cac khu cong nghip, khu kinh tê thixcng mai  dc bit Lao Bào; ye 
giâi pháp kiêm soát hot dng giao djch bat dng san, môi giâi kinh doanh bat 
dng san, hot dng giao djch kinh doanh nhà & dé bô sung vào nghj quyêt. Dông 
thôi, dé nghj Uy ban nhân dan tinh thông nhât tIch hçip các ni dung dâ dirge Hi 
dong nhãn dan tinh ban hành ti Nghj quyêt sO 40/20201NQ-I-IDND ngày 
23/7/2020 cüa HDND tinh Chi.rcing trInh phát triên nhà & tinh Quãng Trj giai 
doan dn näm 2025 và djnh hithng den näm 2035 và nhng ni dung sira dôi, bô 
sung theo dé nghj cüa UBND tinh trInh tai kS' h9p thu 12 dê ban hành nghj quyêt 
mâi thay the Nghj quyet so 40/NQ-HDND ngày 23/7/2020 ye thông qua Chirong 
trInh phát triên nhà a tinh Quãng Trj den nàm 2025 và djnh hir&ng den näm 
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2035". 
Uy ban nhân dan tinh báo cáo nhu sau: 
1. V ni dung "B sung giâi pháp dôi vi nhà i dé phiic vii tái djnh cu 

cüa giai doan 202 1-2025 và giai dotn 2026-2030" 
Hin nay, ni dung Chuong trInh phát triên nba a không phát triên loi 

hinh nhà 6 nay vi môt so 1 do sau: 
- Nhà a phic vii tái djnh cix là nhà a ducirc xây dirng bang vn ngàn sách 

nhà nuâc dé bô trI cho các h gia dInh, cá nhân thuc din ducic tái djnh cix khi 
Nhà nuóc thu hôi dat a, bj giãi tóa nhà & theo quy djnh cüa pháp lut. Trong các 
giai doan truâc day i°ai  hlnh nhà & nay chtra phát triên trén dja bàn tinh. Dc 
diem chung cüa tInh hInh tái djnh cix trên dja bàn chü yêu là hInh thirc nhà nithc 
dâu tix c sâ ht tang k thut và ha tang xã hi, nhà nuâc hoc nhà dâu tix ho trçl 
giao dat, h trq chi phi dê ngl.r&i dan tr xây dirng nhà & ti các khu virc TDC. 
Vic triên khai các khu tái djnh clx se theo quy hoach chi tiêt và quy hoach  viing 
quy hoach  huyn. Vê nba a duçc xác djnh theo loai hInh ngis&i dan tir xây. 

- D.c diem, phong t1ic t.p quán cüa ngu&i dan thu yêu mong mun tái xây 
drng nhà a ti khu vrc sinh song tru&c day. Trong khi muon phát triên lOai hInh 
nha & nay phái dâu tix xay dimg nhà a TDC tai  các khu vlrc tp trung, xa khu virc 
sinh song tru&c day cüa ngi.thi dan (VI 9u9 dat dê bô trI TDC rat han  chê). VI 
4y, nhu câu ye loai hInh nba & nay rat thâp. 

- Dông th&i, theo quy djnh tai  Diu 28 Nghj djnh 99/201 5/ND-CP có th 
sü diing nba & x hi hoc mua nhà & thucmg mai  dé bô tn tái djnh cix, trong khi 
nguôn ngân sách nba nithc không dü dê xây dimg nhà & tái djnh cix. VI vy, dir 
kiên thiic hin bin phap nay trong trtthng hcrp nhu câu ye nhà & TDC tang cao s 
sü diing nhà & xâ hi dê bô trI TDC (djnh hix&ng th&i gian tOi phát triên nhà & xA 
hi theo dr an). 

Nhis 4y, mc dü không xác djnh ci the din tIch nhà & tAng them cüng 
nhu nhu câu ye nguôn von dôi vâi loai  hInh nhà a TDC, tuy nhiên dA &rçlc lông 
ghép vao các loai hInh nhà & ngu&i dan tir xây, thi.rong mai  và xA hi tüy theo 
nguyen v9ng cüa ngithi dan. Ni dung nay dA disgc Chixng trInh the hin & ni 
dung dánh giá hin trng và dir báo phixcing hu&ng phát triên dôi v&i nhà & TDC. 

2. Bô sung giái pháp v "Thu xây drng các cOng trInh, dir an thuc 
Chixang trInh phát triên nhà a dôi vâi các doanh nghip xây d%rng ngoi tinh": 

Theo quy djnh tai  Thông tix 26/2015/TT-BTC ye vic hi.r&ng dan ye thuê 
giá trj gia tang và quàn 1 thuê dôi v&i các don vi thi cOng ngoi tinh (yang lai) 
thirc hinthi cong cong trInh trên dja bàn tinh phâi thirc hin np thue yang lai 
(2%). Nhäm dam bào chông that thu thuê dôi vâi các cong trInh xây dirng nhà & 
thuc trlx&ng hçp nay, d xuât mt sO giãi pháp: 

- ,Tiêp tiic thirc hin có hiu qua chInh sách uu dAi v thu lien quan dn 
phát triên nhà xA hi nhu mien, giâm thuê giá trj gia tAng, thuê thu nhp doanh 
nghip và các ixu dAi khác theo pháp lust ye thue và pháp lut ye nba &. 

- Tham gia diu chinh, b sung các chinh sách thu lien quan dn nhà & d 
dieu tiêt thj tri.r&ng bat dng san cho phü hp tInh hinh thirc te dja phtrng. 

- TAng clx&ng phi hçp giüa don vi thug và dm vi cp phép xây dirng cOng 
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trinh nhà a, Cong an, Van phông cong chirng và các don vi lien quan nhäm có co 
sä kiêm tra, rà soát, don dôc kê khai np thuê 

- T chüc kim tra, giám sat tai  cong trInh trong do chü trçng cOng tác np 
thuê dôi vai các don v xây drng cOng trInh trén dja bàn tinh. Dê xuât bin pháp 
xir l nhüng dcin vi không thirc hin nghia v1i ye thuê theo quy djnh. 

- Quy djnh mt s ni dung v thug trong h so chip thun chü tnrang dâu 
tu, nhà dâu tu, ho dir thâu các dir an nhà ô thwmg mai,  dr an nhà a xã hi. 
Yêu cau các chü dâu tu kê khai các don vj thi cong xay dirng trong dir an lam co 
s& kiêm tra, kiêm soát vic thrc hin các nghia vi ye thuê. 

- Cong khai thông tin v các dir an a, dr an du tu co so ha tang do thj lam 
co sO dê thirc hin kiêm tra, kiêm soát các giao djch bat dng san, nhà 0. 

Ni dung nay SO Xây dmg dã b sung vào nôi dung Giãi pháp ye thuê cüa 
Chuong trInh. 

3. Bô sung giâi pháp ye "dat 0 ti các dO thj loai IV, loai V, Khu Kinh tê 
Dông Nam, các khu cong nghip, khu kinh té throng mai  d.c bit Lao Bão" 

Mt s giái pháp d xu.t nhu sau: 
- Trong qua trInh lap, phê duyt, diu climb quy hoach  do thj, quy hoach 

xây drng diem dan cu nông thôn, quy hoach khu cong nghip phãi bô trI qu dat 
dê phát triên nhà 0 báo dam phü hqp vOi quy hoach, ké hoach  sO ding dat duçic 
phê duyt nhäm dáp Ong phát triên các dir an do thj, dix an phát triên nhà 0, di an 
phát triên nhà xä hi, nhâ cong vii, nhà a ph1ic vi tái djnh cu. 

- To chOc khai thác co hiu qua các qu dat dé phát trin nhà a, dam bão 
dOng b vOi h thông ha tang do thj, nông thôn, t?o  nguOn thu ngân sách dê tái 
dâu tu phát triên, câi tao,  chinh trang do thj, nông thôn. 

- U'u tiên phát triên nhà 0 theo d%r an tai  các do thj iOn, nhAt là tai  các khu 
virc trung tam, khu vrc có yêu câu cao ye kiên trüc, cành quan. khuyên khIch 
phát triên phân khüc nhà 0 thuong mai  bInh dan và nhà a cho thuê tai  các khu do 
thj, khu cong nghip... 

- Quàn 1 danh miic các di,r an phát trin nhà 0 trong K hoach phát triên 
nhà 0 05 nám lam co sO dê chap thun chü truong dâu tu. 

Các ni dung tren dã dugc rà soát và cp nht vào ni dung Giái pháp v 
quy hoch, phát triên qu5 dat và phát triên nba a theo Chuong trInh, ké hoach 
phát trien nhà 0 cüa tinh cOa Chiscing trInh. 

4.Vê giãi pháp kim soát hoat  dng giao djch bt dng san, môi giOi kinh 
doanh bat dng san, hoat  dng giao djch kinh doanh nhà a 

Mt so giãi pháp d xut nhu sau: 
- Tharn gia sOa di, hoàn thiên và to chOc thrc hin có hiu qua pháp 1ut ye 

kinh doanh bat dng san dé thüc day phát trien thj tn.r&ng bat dng san cüa tinh. 
- Khuyên khIch vic giao djch kinh doanh bt dng san qua các san giao 

djch bat dng san dé cOng khai, minh bach. 
- Tang ci.rOng kim soát hoat  dng môi giOi bt dng san trong do có hoat 

dng môi giOi kinh doanh nhà 0 cüa các to chOc, cá nhân theo huOng: nâng cao 
trInh d chuyên mOn, dao  dOc nghê nghip dOi vOl cá nhân hành nghe mOi giOi 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU ICH 

1P 
ãS5' Dng 

12 

b.t dng san (chu.n hóa vic dao tao,  thi sat hch, cp chIrng chi hành ngh); 
- Theo dôi chat chê, kjp thai, ntm bt thông tin, tInh hInh din biên cüa thj 

trueing bat dng san; triên khai thirc hin các giái pháp hiu qua nhäm dam bâo 
thj trueing bat dng san và nhà ô phát triên on djnh, lành manh,  kjp thyi xir 1' các 
hin tuçing "sot nóng", "dóng bang". 

- Tang ci.r?ng hiu qua cong tác quán 1' nba nuâc; hoàn thin vic xây 
dirng, quãn 1 và sü diing h thông thông tin ye nhà a vâ thj trix&ng bat dng san 
dé dam bâo tInh cong khai, minh bach; 

- Cong khai thông tin v quy hoach  xây drng, quy hoach, k hoch si'r 
diing dat, ye các dir an phát triên nha 6 va thj trithng bat dng san dê nguâi dan, 
doanh nghip näm bat, theo dOi, giám sat. 

Các ni dung trén dã &rçlc rà soát và cp nht vào ni dung Giâi pháp phát 
triên thj truang bat dng san cüa Chrung trInh. 

5. Dôi vâi ni dung tIch hçip Nghj quyk s 40/20200/NQ-HDND ngày 
23/7/2020 cUa I-IDND vào ni dung Dr thâo Chirccng trInh diêu chinh, bô sung dé 
ban hãnh Nghj quyêt thay the Nghj quyêt so 40/2020/NQ-1-IDND. 

UBND tinh dã chi dao  Sâ Xây dirng dã cp nht và chinh süa ni dung Dir 
thâo Chucmg trInh và dir thâo Nghj quyêt theo quy djnh và dã trInh 1a  Thiiông 
tic HDND tinh. 

Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo Hi dng nhân dan tinh./. — 

Nui nh?in. 
- Nhir trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - I-IDND tinh; 
- Các sâ: KH và DT, Tài chinh, 

LD,TB và XH, Xây dirng, 
NN và PTNT (de biêt); 

- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Các Phông: KT, KGVX; 
- Luu: VT, THu. 



     

 

t__ / ,,i -"." Pity Iyc 01 

CHiNH QUYEN DIA PHUONG 
DOA4N 2021 - 2025 

(Kèi  thtn 
_(•

I
i .  

STF NQI DUNG 
Khoach K hoach näm Khoach K hoach näm Giai don 2021.. 

I Bi thuIBi chi NSDP (*) 

Trong dO chi Ira Mi cüa NSDP: 4.100 6.649 15.082 22.620 26.009 74.460 

2 DuncidAuk5' 109.833 134.509 287.309 547.061 770.521 109.833 

Vay tit ngun vay cüa chInh phü 60.333 113.509 287.309 547.061 770.521 60.333 

VayCTKCHKM 49.500 21.000 0 49.500 

3 Tráncig&cüaNSDP 33.041 25.900 13.450 26.614 26.614 125.620 

Trong do:  

Vay tz ngun vay cáa chInh phü 4.541 4.900 13.450 26.614 26.614 76.120 

VayCTKCHKM 28.500 21.000 49.500 

4 TngmücvaycOaNSDP 57.717 178.700 273.202 250.074 122.124 881.818 

Trong dO:  

Vay kz1 vtn vay nwóc ngoài 57.717 178.700 273.202 250.0 74 122.124 881.818 

VayCTKCHKM - - - - - 

5 Han mfrc vay cüa CQDP 682.236 623.870 698.734 782.583 876.492 876.492 

Thu ngdn sách dja phirong hwöng IheophOn 
cap dt kien 

3.411.180 3.119.350 3.493.672 3.912.913 4.382.462 4.382.462 

6 Duncicu6ikS' 134.509 287.309 547.061 770.521 866.031 866.031 

7 T 1 du nci cui k'/ mCrc di.r nçi ti da (%) 20% 46% 78% 98% 99% 99% 

8 Chênh Ich han mac 547.727 336.561 151.674 12.062 10.461 10.461 

Ghi chá  

I Thu ngan sách da phwing huâng theo phãn cp d,r kiEn näm 2023-2025- Di,r kin thu NSDP huâng tc d tang 12%/nãm 

2 K hoach v6n vay lai  di,r kin 2022 theo KR v6n nuâc ngoài TLJ cp phát näm 2022 t?i  bão cáo s 1911BC-UBND ngày 14/10/202 1. 

K hoach vn vay 1i giai don 202 1-2025 dijr kin theo k hoach Trung hn vn ntrâc ngoài TW cp phát tai  Quyt d'nh s6 2543/QD-
UBND ngày 22/9/202 1 vá phO hçip vài hn mrc vay cOa dja phuong. 

4 K hoach vn vay Iai  trên co sà KH giãi ngân cOa các di,r an dang trin khai va di,r an d xuAt mài 

4.1 Các dr an dA k hip dinh dang giai ngan 

Tiu dr an: Süa chia và nãng cao an toàn dap (WB8), tinh Quãng Tn 

Dr an Tang cu&ng quán 1' dt dai và co sâ dü 1iu dt dai tinh Quang T (DA VILG) 

Di,r an Hin dai  hóa ngánh lam nghip vá tang cu&ng tInh chng chju vüng yen bin (FMCR), tinh Quãng Tn 

Di,r an Xáy dirng cu dan sinh vã quán 1 tài san duâng dja phucing (DA LRAMP) 

Di,r an DTXD và phát tnin h thng cung ang djch vi y t tuyn co sâ 

Dr an DTXD "Phát trin co sâ ha tAng du ljch h trçi cho tang trtl&ng toân din khu vi,rc tiAu vOng Me Kong m rOng  giai don 2' 

Di,r an Ha tAng co ban cho phat triAn toãn din các tinh miAn Trung (Di,r an 4 tinh) -BuG 2 

Di,r an Phãt Uiên các dO thj dcc hánh lang tiu vüng song Mekong- GMS 

4.2 Các Chuong trinh, di,r an dê xuât mâi (DA cia cO chü tnlcing cOa UBND tinh, clang ciA xuAt nhung chua k' hip dinh) 

Dr an Xãy dimg co sà ha tAng thich rng vài biAn di khi hu cho dng báo dan tc thiAu s - (CRIEM), tinh Quang Tr 

BND-TH ngày 17/10/2022 cüa UBND tinh) 

D VT: triêu dong 



KE HOACH VAY CUA CA 

PhylycO2 

VAY ODA vA UU DAt NUÔC NGOAI DV KIEN CIA! DOAN 2021-2025 
4 ..•.\ ' 

•(Mm t#  (an  b4ii3ç /UBND-THngay 17/1 0/2022 cüa UBND tin!:) 

-- .- DVT: lrit!u dOn 

STT TtN DIAN 
NIIA 
TA! 
TRt 

Ivay 
Ii(%) 

TH(H 
ClAN 
Till/C 
HIN 

if/ic K4 ho;ch nit v6n nim 2022 
áo cáo 191/BC-UBND ngAy 14/10/2021) K4 hooch u-ut v6n n8m 2023 K hoach  rut vn nlm 2024 K4 ho8ch rut von olin 2025 

TOng VOn NN 
NSTW Vay 11 TOng VOn NN 

NSTW 
Vay 11 TOng 

VOn NN 
NSTW Vay 11 TOng 

VOn NN 
NSV.V 

Vay I1 

A I C S 6 1 9 10 42 ii 14 46 17 II 20 2! 22 24 

A TONG ICE I1OACH VON TRUNG U'cING GIAO 436.160 378.443 57.717 913.251 760.242 178.700 567.217 294.014 273.202 429.685 179.611 250.074 204.429 82.305 122.124 

B TONG KE IlOACH VON DIA  PI1UcYNG PIIAN BO 436.160 378.443 57.717 913.251 760.242 178.700 567.217 294.014 273.202 429.685 179.611 250.074 204.429 82.305 122.124 

I Các Chirt,ng trinh, d In dl k hip djnh, dang gil, ngln 436.160 378.443 57.717 827.537 700.242 127.295 481.502 234.014 247.488 307.325 93.959 213.366 151.989 45.597 106.392 

Tiuduán.Süach0avinlngcaoantolndOp(WB8),tinhQuang 
Tr wU 

2017- 
2022 

58.086 54.020 4.066 3.457 3.215 242 7.826 7.278 548 0 0 0 0 

2 DulnTlngcungqulnIdOtdaivIcasôdoIiudAtdaitinh 
Quang Tq (DA VILO) wH I/ 

2017- 
2022 

22.222 20.000 2.222 20.247 18.222 2.025 17.649 15.884 1.765 0 0 0 0 0 

3 DulnHindaihóanglnhIAmnghipvatAngcu&ngtinhchong 
chju vüng von bin (FMCR). linh Qulng T WB 20% 

2019- 
2023 

57.239 45.791 11.448 70.175 56.140 14.035 46.781 37.425 9.356 0 0 0 0 

4 DulnXlydrngcAudlnsinhvaquanIrta,sandtr&ngdja 
phtrong (DA LRAMP) \VB 20% 

2017- 
2023 

20.308 16.246 4.062 24.981 19.985 4.996 0 0 0 0 0 0 0 

DtrinD1CDvIphlttnOnhth6ngcungungdichvt.iytOtuyen 
cas/s WB 45 

2020- 
2024 

42.005 25.203 16.802 50.000 30.000 20.000 16.214 9.728 6.486 5.871 3.523 2.348 0 0 

6 
D In DTXD Phat trin ca so ha tang du Ijch h liv cho tAng 
tnthng toan din khu vtrc tiu vung Me Kong mO rtng giai doan 
2 - TDA tinh QuIng Tn 

ADB 20% 
2018- 
2023 

2.025 1.620 405 123.439 98.751 24.688 91.579 73.263 18.316 0 0 0 0 0 

7 DsrInHatângcabInchophltntoindincIctinhmin 
Trung (Dr In 4 tinh) -BuG 2 

ADB 

COL: 
20% 

OCR: 
70% 

58.750 47.000 11.750 200.000 160.000 40.000 301.454 90.436 211.018 301.454 90.436 211.018 151.989 45.597 106.392 

-Khoàn wry COL 20% 58.750 47.000 11.750 200.000 160.000 40.000 0 0 0 0 0 0 
-Khoán ray OCR 70% 0 0 0 0 301.454 90.436 211.018 301.454 90.436 211.018 151.989 45.597 106.392 

8 D an PhIt tnin dc dO thj doc hInh lang tiu vüng sOng MekOng-
GMS 144.962 138.000 6.962 335.238 313.929 21.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Nang cOp Ca sO vOt  chAt ngInh y tO tinh QuIng Tq 
Chinh 

phO 
Italia 

2016.- 
2021 

30.563 30.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 DlrInPhuchOivIqulIilbOnvngthngphOnghtlnhQulng 
Tn (RCA) RCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 CIcChuvngtrinh,dIodAdurçrcpheduytchutnrmig 
nhuig chura k bip djnh 0 0 0 85.714 60.000 51.405 85.714 60.000 25.714 122.360 85.652 36.708 52440 3&708 15.732 

DuinXiydtrngcathhatlngthichungvOibiIndOikhihgucho 
dOng bIo dIn tOc thiOu sO - (CRIEM), tinh Quang Tn 

ADB 3/ 
2021- 
2024 

0 0 85.714 60.000 25.714 85.714 60.000 25.714 122.360 85.652 36.708 52.440 36.708 15.732 

2 CIc DAdA cO chO truang eLla IJBND tinh, dang dO xuAt nhung 
chtra k' hiCp djnh () 25.69! 



PbIycO3 

KE bACH VA.,YuiA r4 UA  S  C DVAN  VAY LM NGUON VON VAY NUOC NGOAI CUA CHiNH PHU GIAI DOdLN 2021 -2025 

(KErn tlaeo Van ban :JI3/UBND-TH ngay 17/10/2022 c,2a UBND :1n4) 

sTr TENDtAN 
NHA 

TRc 

UfliychincInIm202I '&Q8P qyinM022 , Dkl4n Mm 2023 Dykl4n nim 2021 Dkl4n Mm 2025 

DorndAui Ràt&n 

Trinq ( .5 a ' , ) 6nç 

DirncuMk5 D.rnçrd&uk RItvo 

Trinq 

Drncu6i DirnqdAo RIt&i 

TrInç 

Dtr& 
Dwnqd8uk RUtv6n 

TrI.q 

DwnqcuIk 
G4c LII + phi 

Dh._ /1) 
LII + phi G4c LII + phi Gn LII + phi GEc Lii + phi 

.1  -  11 12 13 $4 IS $4 $7 IS 17 25 21 22 23 24 2$ 

TÔNGCQNG 60.333 57.7l7 4.541 4.100 
4.900! 6.649 217.300 258.684 273.202 13.450 15.082 510.436 510.436 250.074 26.614 22.620 741.896 741.096 122.124 26.611 26.009 837.406 

I 
CIn d In ding thyn hin (baa 
g&mr6cIcdInd8r6i6n. 
dangri ny) 

60.333 57.717 4.511 4.100 113.500 113.508 127.295 4.900 6.200 235.903 232.969 247.488 13.450 14.184 467.007 467.007 213.366 26.614 21.082 653.759 653.759 106.392 26.614 24.196 733.537 

I 
TiEo do In SIn chIli yl nlng 
caoanloIn48p(W138).tbth 
Qiingln 

WB 10,179 4.066 766 276 13.479 13.479 242 766 263 12.699 12.699 548 1.022 256 12.225 12.225 0 1.022 240 11.203 11.203 0 1.022 225 10.181 

2 
DIr in Ting cuIng qcin 

1wthdIlbEud.rdajlà4 
Qthng Tn (DA VIIXD 

WO 9*0 2.222 486 54 2.716 2.716 2.025 4*0 *5 4.255 4.255 1.765 4*6 III 5.535 5.535 0 4*6 101 5.049 5.049 0 4*6 91 4.563 

Dz in IWo do hon nglnh lOin 

QuIng In 
Wa 253 11.44* 0 3*3 11.701 11.701 14.035 1.200 575 23.3*6 23.3*6 9.356 2.349 698 30.393 30,393 0 2.349 657 28.044 28.044 0 2.349 616 25.694 

4 
Dr In Xky dung c&udln nith vI 
qrnnitdisdnduOngdnphurrng 
(DA LRAMP) 

WO 31.515 4.062 2.064 701 33.513 33.513 4.996 1.354 731 35.757 35.757 0 2.751 690 33.006 33.006 0 2.751 649 30.255 30.255 0 2.751 607 27.503 

5 
DuIn DTXD vi pInt IrIn hO 
th6ngctmgIngdichvuytEruyEn 
canOi 

WO 2.400 16.102 0 510 19.202 19.202 20.000 0 *07 39.202 39.202 6.486 0 920 45.68* 45.6*8 2.348 3.251 *96 44.77* 44.778 0 3.25* *39 41.521 

6 

Ddn DTXD PhOI lOOn co nO 
h tAngdu lich h II cho lOng 
lnnfrngloindiOnkiiuvrjctiOu 
vOng Mi K6ngm&r.nggiaidoon 
2 . TI)A Itoh Quing Tn 

ADO 0 405 0 9 405 405 24.688 0 565 25.093 25.093 18.316 0 977 43.409 43.409 0 2.227 927 41.182 41.182 0 2.227 876 38.955 

7 
Dg In 1• Ilngca bàn cho phil 
tniOntoindincIctlnhnnOn 
TDuIn4tbih).BIIG 2 

ADO 15.006 11,750 1) 1.349 26.756 26,756 40.000 0 2.788 66.756 66.756 211.018 5.616 10.164 272.158 272.15* 211.018 13.296 17.262 469.8*0 469.8*0 106.392 13.296 20.609 562.976 

8 
Dcran PhIl lOOn cM dO thj bc 
InthlingtiOuvInga6ngMrkong. 
DM5 

ADO 0 6.962 1.226 86 5.737 5.737 21.309 1.100 387 25.821 25.821 0 1.226 369 24.595 24.595 0 1.226 351 23.370 23.370 0 1.226 332 22.144 

CdcdçindangdOuut.d 
0 0 0 0 0 0 51.405 0 449 25.714 25.714 25.714 0 898 51.429 51.429 36.708 0 1.538 88.137 83137 15.732 0 1.813 103.869 

Dirin Xiy dung coIn h, lOng 

(CRIEM). 1mb Qining Th 

ADD 0 0 0 0 0 25.714 0 449 25.714 25.714 25.714 0 *98 51.429 51.429 36.708 0 1.538 88.137 18.137 15.732 0 1.813 103.869 

2 CicDAdlcoct101nnrng.chun 
phIduyll,nngdOxuOl 69 25. I 



'°t ' ---fl"--. 2 

TH '0 DOJR IGOC&C lOAN VAY LAI VON VAY ODA, VAY U"U DAI NUC NGOAI 
Thori sntra.sQc)  y'  an vay I1I thy'c hien trã (U' nàm 2021 dn näm 2024) 

\ \ • 

ST lb Dq in Nhi 
tultrq 

TI/ 
va 191 
(%) 

Cbi d in 

T/nggli lii y 

'.. 

/TpI4q  GOCTIIEO I1QP DONG oA KY 
LOY KE NOGOC DA ii 

Tnongdó 
NçIGOC CON 141 PIIAI mA 

vi thu 
tçrg/c 

T I/fri nq 8/c vi tbM 
tiungk Cich 8mb 8/C 

___________________ 
N12021 NI. 2022 

Nguy6nt/ 
(USD) 

''- Nguy8n t/ 
WSD) 

VND 
/u d/n 

Nguyhn t/ 
(USD) 

VND 
(u d/o 

Nguyhn t/ 
SD) 

VND 
/u d/n 

Nguyhn 1/ 
(USD) 

YND 
/ii 

TONG CQNG 20.778.268 481.224,687 333.698 7.747,273 155.893 3,578,894 177.805 4.168,379 20.444.570 473.477,414 

I Ti/udirin.Suach0aviningcao 
nitoind/p(WBI),tinbQuungTrj 

WB 7% 
SONOngnghi/pvi 

PINT 
668.500 15.482,460 1,65% 

15/6/2021. 
15/12/2030 

15/6/2031- 
15/12/2010 

Ty 1/ % tub 
trdnntSti/ngoc 
ciakhoiivay 

I1 

55.151 1.279,619 33.091 765 22.061 515 613.349 14.202,84 

2 
DvinT8ngcu/ngquanId6tdai 
viccsod0Ii/udtdaiIinhQuang 
Tr (DA VILG) 

WB lW. 
SOTiinguyinMOi 

truing 
317.768 7.359,307 1,65% 

15/12/2021 - 
15/6/2031 • 

3,35V 
15/12/2031- 
15/612041 

TyI/%tinh 
tr0noSti/ngoc 
cinkhoinvay 

l;i 

20.973 487,405 10.416 243 10.486 245 296.795 6.872,10 

Dr in Hi/n doi hon nginh hIm 
nghi/p vOtIng cuOng tinh ch6ng 
thjuvitngvcnbi/n(FMCR),tunh 
Quing In 

WB 20% 
BQLDA DAn tu XD 
ckcôngtrinhnOng 

ngbi/p vi PINT 
1.537.000 35.596,920 1,65% 

1/11/2022- 
I/O32 

3,35% 
1/11/2032-. 
1/5/2042 

T 1/ % linli 
theogiitq 

khoit vay 181 
0 0,000 0 0 1.537.000 35.596,92 

4 
DirinX&ydgngcAudOnsunhvO 

quinlytilaandubngdjaphuong 
(DA LRAMP) 

WB 20% 
So Gino thông V/n 

iii 
1.800.000 41.688,009 1,65% 

01/I0/2021- 
01/4/2031 

3,35% 
0I/I0/2031- 
01/4/2041 

lyl/%Iinh 
trOn tAng do nq 

vay I1 
178.200 4.149,090 59.400 1.358 118.800 2.791 1.621.800 37.538,91 

5 
Di,r in DTXD vi phil thAn h/ 

th6ngcungOngdicbvuiyiAtuyAn  
cc so 

WB 40% 
BQL d9 in xiy dung 

ciccOngtrinh 
DD&CN 

2.112.000 48.913,920 3,33% 
01/11/2024. 
1/11/2038 

3,43% 1/5/2039 
Ty 1/ % thnh 
thcogiitrj 

khoin vny 191 
0 0,000 0 0 2.112.000 48.913,92 

6 

Dr in DTXD 'Phil tnAn cc sO ho 
lstg dii IlcIt hI Irq cho sing living 
toindi4nkhsvvctiAuvüngMl 
Kong nO rOng gial don 2 .IDA 
1mb Quizig Trj 

ADB 20% 
SOVinhOaflAshao 

Dii I;cls 
1.923.000 44.536,680 

1/5/2024. 
1/11/2043 

khoinc6dsnh 
48.075 LJSD 

0 o,000 0 0 1.923.000 44.536,68 

7 
Dg in H0 tang cabin cho phil 
trlAntoindi/ncictinhmiAnlntng 
(Dr in 4 tub) -BuG 2 

ADB 
SO KA ho.ch vi DAu 

to 
II.150.000 258.234,000 2023-2042 0 0,000 0 0,000 0 0 II.150.000 258.234,000 

-Kho.ãswryADF 20% 4.850.000 1/2.326.000 2,30% 
15/1/2023.. 
15.t112042 

Ty 1/% 1mb 
thcogiitrj 

khoin vay 191 
0 0,000 0 0 4.850.000 112.326,00 

-KhothsvoyOCR 70% 6.300.000 145.908,000 2.63% 
15/1/7024- 
l5fl/2042 

ly l/% tish 
t1tooglit 

khoIs vay 191 
0 0,000 0 0 6.300.000 145.908,00 

8 
8)9 in Phil tn/n cic dO thj doc 
hinhlntgti/uvOngsongMck6ng- 
GMS 

ADB 10% 
SOhoch" 

itt 
1.270.000 29.413,200 

1/6/2021- 
1/12/2014 

khoOnc6dunh 
26.458 USD 

79.374 1.831,159 52.916 1.214 26.458 618 1.190.626 27.582,04 

Pbqlyc0.$ 

I'M bi'm a l.lJl1ND.Tl1ngly  17/1012022 UI/ND noh) 
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