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I. T!NH HINH TH!!C HIW KE HO4CH DAU TU' CONG NAM 2022 
1. Cong tác chi do, diu hành: 
Näm 2022 có vai trô tao  nn tang d thrc hin thing lçii các mvc  tiêu cüa 

kê hoach  5 11am 202 1-2025, dâu tix cong tiêp tic ducic tinh xác djnh là dng lijc 
quan trQng, thüc day thng trumg và chuyên dôi co cau nên kinh tê, tao  tác dng 
lan tóa, tang cithng lien kêt vüng, nhât là dôi vói các dr an phát triên kêt câu ha 
tang giao thông, ha tang do thj. 

Mc di gtp rt nhiu khó khan nhimg dthi sir chi dto, diu hành cüa 
Chinh phü, sir lãnh dao  cüa Tinh üy và giárn sat eüa Hi dông nhãn dan tinh; si 
vào cuc cüa cà h thông chInh tn; Uy ban nhãn dan tinh dâ tp trung chi dao 
quyêt lit, dé ra nhiêu giãi pháp to chüc thrc hin, kjp thri tháo gr các khó 
khän, vithng mac nhäm day nhanh tiên d thc hin và giâi ngân von dâu tii 
cong. Uy ban nhân dan tinh dã xác djnh rô vic thrc hin và giâi ngân kê hoach 
von dâu tir cong là nhim vi chInh tn tr9ng tam, xuyên suôt cüa näm 2022 gan 
vói vai trô, trách nhim cüa ngiiM dung dâu. 

Ngay sau khi dtrçic Thu ttràng ChInh phü, Hi dng nhân dan tinh giao k 
hoach 2022, Uy ban nhân dan tinh dâ khãn tnrang phan bô von cho các &m vj 
theo dung quy djnh nham tranh thu thii tiêt thun lqi dê trin khai thrc hin dir 
an, sam giài ngãn nguôn von duc giao. Ban can sir Dâng Uy ban nhân dan tinh 
dâ ban hãnh Nghj quyêt so 01-NQ/BCSD ngày 18/8/2022 ye quyêt tam thirc 
hin thang lcii mic tiêu phát triên kirih té xä hi, bâo dam quôc phông an ninh; 
day manh  thirc hin giâi ngân nguôn von dâu tu cOng nam 2022. U ban nhán 
dan tinh kjp th?,i thành 1p To cong tác cüa UBND tinh ye thüc day giâi ngãn 
von dâu ttr Cong trên dja bàn tinh'; ban hành 02 Chi thj2  và hcin 30 van bàn3  don 
doe, chi dto các s&, ban ngãnh, dja phuang và các chU dâu tu các giài pháp cij 
the nhAm day nhanh tiên d thçrc hin, giâi ngân von dâu tu cong nam 2022. 

'Quyt djnh s6 745/QD-UBND ngày 09/3/2022 cUa UBND tlnh 
2 Chi thj s6 02/CT-UBND ngay 22/3/2022 và s 03/CT-UBND ngày 20/4/2022 cüa UBND tinh 

Các Vn bàn cüa Uy ban nhân dan tinh, ci th& 5121UBND-TH ngày 11/02/2022; 5I9IIJBND-TH 
ngay 13/02/2022; 522/UBND-TH ngay 14/02/2022; 573/IJBND-TH ngày 16/02/2022, 647/UBND-TH ngày 
23/02/2022; 6851UBND-TH ngay 24102/2022; 9791UBND-TH ngay 11/312022; 40/TB-UBND ngay 15/3/2022, 
1075/UBND-TH ngày 17/3/2022; 1082/UBND-TH ngày 18/3/2022; IO98IUBND-TH ngày 18/3/2022; 
11 15/UBND-TH ngày 2 1/3/2022; 1286/UBND-TH ngay 28/3/2022; 1388/UBND-TH ngay 04/4/2022; 
1509/UBND-KT ngay 08/4/2022, 1657/UBND-TH ngày 15/4/2022; 1850/UBND-TH ngày 26/4/2022; 80/TB-
UBND ngày 10/5/2022; 841TB-UBND ngày 19/5/2022; 2617/UBND-TH ngay 09/6/2022, 1 14,TB-UBND ngày 
27/6/2022; 45161UBND-TH ngày 16/9/2022; 4486/UBND-TH ngay 16/9/2022, 1931FB-UBND ngày 26/9/2022, 
208/TB-UBND ngày 13/10/2022, 5816/UBND-TH ngày 14/11/2022,... 
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Uy ban nhân dan tinh da quan tam chi dao  quyêt  li@, sat sao, thu?mg 
xuyên, lien tVc  kim tra thirc dja các dir an dautu dang g.p khó khàn, các dr an 
virâng mac giâi phóng mt bang dé thiic day tiên d thirc hin và nâng cao t 1 
giâi ngân cüa tinh. Yêu cAu Giám doe các s, Thu trung các ban ngành, Chü 
tich Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã, Giám doe các Ban quãn 1 
dr an dâu tu xây dirng chuyên ngành và dja phuxmg, các chü dâu tis dir an tp 
trung chi dao,  tang cii?mg k 1ut, k cucing, cong khai, minh bich trong thirc 
hin kê hoach  dâu tu cong näm 2022. Phân cong các dông chI lãnh do theo dOi, 
don dOe tiên d thirc hin, giâi ngân timg dir an theo trng ngành, linh virc phii 
trách, chü dng tháo g khó khàn, vithng mac cüa các dir an; kjp thai báo ao 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh dôi vi các nhim vi vuçYt thâm quyên. 

Vic nâng cao nàng lrc, trách nhim thrc thi cong vi, gtn trách nhim, 
dánh giá müc d hoàn thành cong vic vói tiên d thirc hin giãi ngân và chju 
trách nhim giâi trInh ye kêt qua giãi ngân cüng nhi.r hiu qua dâu tix cüa ngthi 
dung dâu các Co quan, &m vj ducc xem là giãi pháp can co, mang tInh lâu dài 
dê tháo g& kjp thri các khó khàn vi.thng mac, day nhanh tiên d triên khai các 
d%r an dâu tu cOng. Do do, Uy ban nhân dan tinh dã giao Sâ Ni vii nghiên ci'ru, 
dê xuât bô sung t' 1 giâi ngân là mt trong nhi:ing tiêu chI dánh giá, châm diem, 
xêp loai müc d hoàn thành nhim vii nhäm nâng cao hiu qua cong tác dánh 
giá, xêp loai  hoân thành nhim vii cüa các cci quan, don vj trong toàn tinh. 

2. Cong tác phân b6 k hoch vn du ttr cong 
Cong tác lap, phân b k hoach v6n du tu cOng nàm 2022 dirge thrc hin 

bâo dam theo dung quy djnh cüa ChInh phü, hung dan cüa các b, ngành 
Trung irong, Nghj quyêt cüa Hi dOng nhân dan tinh; bám sat kê hoach dau tu 
cOng trung han  giai doan 2021 - 2025 dirge cap có thâm quyên phê duyt và phü 
hqp vci khà näng can dôi, lông ghép các nguôn lrc dâu tu nhàm phát huy hiu 
qua dâu ti.r4. 

Vn du tu cOng dirge b trI tp trung, theo hithng hoàn thành dirt dim 
các hang mi1c chInh, tung buóc khàc phiic tInh trng dâu tu dan trãi, kéo dài lam 
chm tiên do hoàn thành các dir an. Dôi véd các dir an khii cOng mâi dêu dirge 
bô trI vOn khi dã hoan thành cong tác chuân bj dâu tu, phé duyt dir an và can cü 
vào khá nàng nguOn von can dOi mi dirge triên khai dâu thâu, to churc thi cong. 

K hoach  du tu cOng do tinh quân l 11am 2022 dirge Thu tisóng ChInh 
phü giao cho tinh là 3.642,222 t' dông; trong do: (1) Kê hoach dirge giao tr dâu 
nàm là 2.798,93 t dông5; (2) Kê hoachthcrc hin 03 Chuong trInh MTQG dirge 
giao bO sung là 415,492 t dông6; (3) Ké hoach dâu tu yôn ngân sách trung ucing 
näm 2022 dugc giao bô sung là 247,8 t' dông7. 

K hoach d.0 tir cOng do tinh quãn l näm 2022 duc tinh giao là 
4.122,222 t dông (Hi dOng nhân dan tinh giao tang 480 t' dông tü nguOn thu 

"Do K hoach vã DAu tu có van bàn s 402/BKHDT-KTDPLTngày 19/01/2022 và B Tài chInh cO 
van bàn s 1726/BTC-DT ngày 22/02/2022 dãnh giá phwng an phân bô kê hoch dâu tu nám 2022 cCia tinh 
Quãng Trj dam bâo theo dàng quy djnh pháp 1ut dâu Ut cong. 

Ti Quyt dlrih  s 2048/QD-TTg ngay 06/12/2021 cUa ThU tuO'ng Chinh phU 
6  Ti Quyêt djnh s 653/QD-TTg ngay 28/5/2022 cUa ThU tuOiig ChInh phU 
Ti Quyt dnh so 1 198/QD-TTg ngày 12/10/2022 cUa ThU tiràng Chinh phU 
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du giá quyn sir diing dtt), bang 113% k hoch Thu ti.râng ChInh phü giao; 
trong do: (1) Kê hoach thrc giao dâu näm là 3.458,93 t' dông, bang 116% kê 
hoch Thu tung ChInh phü giao8; (2) Kê hoch thijc hin 03 Chiiong trInh 
MTQG giao bô sung là 415,492 t5' dông, bang 100% kê hoach Thu tthng ChInh 
phü giao; (3) Kê hotch dâu tu von ngân sách trung uong näm 2022 giao bô sung 
là 247,8 t' dOng, bang 100% kê hoch Thu tufrng ChInh phü giao. 

K hoach  du tu cOng do tinh quãn l nam 2022 duqc Uy ban nhân dan 
tinh phân bô chi tiêt là 4.075,9 t' dông, bang 98,8% kê hoch dirge Thñtir&ng 
ChInh phü và HDND tinh giao. Kê ho?ch chixa phân bO là 46,622 t dông t1r 
nguOn bi chi ngân sách dja phiscrng do phân ho theo tiên d thixc hin cüa các 
d%r an ODA. 

3. Cong tác thiyc hin Va giãi ngãn kê hoch vn dâu tir cong 
Xác djnh dy nhanh tin d thirc hin và giâi ngân von dâu til cOng là mt 

trong nhüng giài pháp chü yêu gop phân thrc hin miic tiêu tang trithng, phiic 
hôi manh  kinh tê xã hi sau thii gian dài chu tác dng tiêu circ cüa djch bnh 
Covid- 19 nên cong tác thanh toán, giái ngân von dâu tu cong dirge ban nhân 
dan tinh dc bit quan tam chi dao  ngay tü nhQng tháng dâu nàm. 

Co quan quán 1, cp phát v6n cp tinh, cp huyn dã thirc hin kirn soát 
chat chë các khoân chi dâu tu XDCB, phôi hçip tot vi các don vj chü dâu Vi 
hoàn thành các ho so nghim thu, thanh toán khOi lugng thirc hin các dir an 
dirge giao; day manh  giãi ngân di dôi vâi thu hOi tam  üng, dam bão hiu qua sir 
ding von dâu Vi cOng; day manh  giao djch qua djch vij cong trirc tuyên. Nhiêu 
chü dâu Vi các cOng trInh, d? an cfing tIch crc chi dao  dê triên khai th?c hin 
các cOng trinh, dir an dã dirge bô trI von. 

TInh dn ngày 20/11/2022, tng giá trj giãi ngân các nguôn von dâu Vi 

cOng do tinh quân l näm 2022 là 1.558,883 t' dông, dat  45,7% k hoach tinh 
giao dâu nàm và dat  53% kê hoach Thu tung Chinh phü giao du näm. 

Dij kin môt s ngun vn thrc hin khOng dat  so vOi k hoach dirge 
giao, ci the: Nguôn vOn nirc ngoài NSTW do các dir an ODA g.p nhiu vuâng 
mac, các dê xu.t ch.m dugc Trung uong, nhà tài trq giâi quyt9; Du Vi tir 
ngun bOi  chi ngân sách dja phi.rong do th%rc hin tirong ig vd k hoach  vn 
niróc ngoài c.p phát; Ngun vn du giá quyn 51r d11ng dt a cp tinh quàn 1 
do thj tmng bt dng san nhüng tháng cui näm khó khàn10; Ngun vn thirc 
hin 03 Chuong trInh MTQG và ngun vn ngân sách trung uong b sung do 
Thu tuâng ChInh phü giao muon". 

Trên co sâ cam kt cüa các chü d.0 tu và t chüc thijc hiên hoàn thành 
cong tác dâu thâu, trao thâu mt s dir an cO tong muc dâu tu 1&n, dir kiên kê 

8  Trong dO: ngân sãch dja phiwng 1.7 18,91 t dng và ngân sách trung .rang 1.740,02 t) dông. 
Tinh dä cO van bàn trInh Ttung irmig xem xét diéu chinh giãm kê hoach 2022 là 372,273 t) dOng 

10  Trung tam PTQD tinh cO van bàn s 1392/TTPTQD-KH ngày 21/11/2022 báo cáo khá nang phán dâu 
s6 thu näm 2022 thrc hin dn ngay 31/12/2022 dat  330 t dông. 

V6n Chung trinh MTQG giao vào dâu thang 6 và von NSTW bô sung vào cuOi tháng 10 nam 2022 
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hoach 2022 giãi ngân dat  82,7% k hoach tinh giao du näm và dat  96,1% k 
hoach Thu tu'àng ChInh phü giao du näm. 

4. Cong tác diu chuyên vn du tu cong 
Qua trInh diu hành, t chirc thirc hin, vic diu chuyn ni b ngun 

vn k hoach dâu tu cong nãm 2022 du9'c Uy ban nhân dan tinh thrc hin kjp 
th?i, dam bào quy trmnh, thu tijc và dCing thâm quyen nhäm day nhanh tiên d 
thrc hin cong trInh, dir an và giài ngân nguOn vOn dâu tu cong cüa toàn tinh. 

Thirc hin Nghj quyt cüa ChInh phU và cüa Hti dng nhân dan tinh; can 
cü vào tInh hInh thrc tin cüa dja phuong; Uy ban than dan tinh dä chü dng rà 
soát, báo cáo Hi dông nhân dan tinh và thirc hin diêu chinh kê hoach von cüa 
cac cong trInh, dir an kê hoach 2022 trong ni b nguôn vOn tü nhng dir an 
không Co khâ näng giài ngân sang các du an giãi ngân tot, can day nhanh tiên d 
th%rc hin, dam bâo theo dung các quy djnh tai  Lut Dâu tu công; c1i the: 

+ Nguôn von ngân sach dia phirong thi.rc hiên 03 dot diêu chmh nôi bô kê 
hoach von 2022 vói tOng so von diêu chinh là 96,842 t' dông'2; 01 dqt diêu 
chuyên kê hoach 2021 kéo dài sang nàm 2022 vi so von 18,529 t dOng. 

+ Ngun vn ngân sách trung uong: thirc hin 04 dcit diu chinh ni b 
vOi tong so von diêu chinh là 167,55 t) dông'3; 

+ Ngun vn nithc ngoài: thirc hin 03 dçit diu chinh ni b vi tng s 
von diêu chinh là 54,567 t dông'4. 

+ Chuyn các khoàn tit kim chi näm 2021 sang näm 2022's  d trã nq 
khôi luqng hoàn thành cong trInh vâi so vOn 4,088 t' dong. 

Ben canh  do, do khó khän trong qua trinh thrc hin, d? kin mt s dir an 

ODA khOng the giãi ngân hêt kê hoach  vOn dugc giao, trong bOi cãnh khOng có 
dir an nào CO khâ nàng hap thi; thirc hin quy djnh tai  Diêu 67 Lu.t Dâu tir cOng 
2019, Nghj quyêt so 1241NQ-CP ngày 15/9/2022 cüa ChInh phü và vAn bàn so 

6224/VPCP-QHQT ngày 20/9/2022; ngãy 23/9/2022 Uy ban nhân dan tinh dâ 
có T? trInh so 164/TTr-UBND báo cáo Bô Kê hoach và Dâu tir, B Tài chInh 
tong hçip trinh cap có thâm quyên xem xét, diêu chinh giãm ké hoach  vOn nuâc 
ngoai nguôn ngân sách trung ixang nAm 2022 cüa tinh vii so von 372,273 t' 
dOng. 

5. TInh hInh thirc hin 03 Chu'o'ng trInh mic tiêu quc gia 
CAn Cu các van bàn quy djnh, hung dn cüa Trung hong; Uy ban nhân 

dan tinh dä kjp thii chi dao  các co quan, don vj, dja phuong lien quan khân 
truong xây dmg, trInh cap cO tham quyên ban hành, hoàn thin h thông van 
bàn nhAm tao  co s pháp 1' và diêu kin triên khai thirc hin 03 Chirong trInh 
MTQG trên dja bàn tinh dat  hiu qua cao. Ci the: Quyêt djnh thành l.p và quy 

12 Nghi quyt s 09/NQ-i-IDND ngay 15/412022; Nghj quyt s 42/NQ-HDND ngày 14/7/2022;  Nghj 
quyt S6 61/NQ-HDND ngãy 18/10/2022 

13  Quy& djnh s6 1622/QD-UBND ngày 21/6/2022, Quyêt djnh so 2481/QD-UBND ngay 23/9/2022, 
Quy& djnh so 2803/QD-UBND ngày 1/1 1/2022, Quyêt djnh sO 2929/QD-UBND ngày 14/11/2022 

14  QuyOt djnh so 1547/QD-UBND ngay 13/6/2022, Quyét djnh so i 893/QD-UBND ngày 20/7/2022, 
Quyét djnh so 2040/QD-UBND ngày 8/8/2022 

15  Nghj quyt s6 177/NQ-HDND ngày 11/7/2022 ccia Thirng tn,rc HDND tinh. 
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ch hot dng cüa Ban chi clio tinh'6; 06 Nghj quyt'7  v nguyen t.c, tiêu chi, 
djnh mirc phân bô von, quy djnh Co chê huy dng nguôn hrc và lông ghép nguôn 
von, phân bô và giao bô sung kê hoach von giai doin 2021-2025 và näm 2022; 
09 Quyêt djnh'8  ye kê hoch thirc hin và giao kê hoch vOn các Chuong trInh 
MTQG, danh miic 1oui dir an áp diing Co chê dc thü; các van bàn'9  hithng dan, 
tO chüc triên khai thirc hin các Chuong trInh MTQG. Riêng dOi vii Quy djnh 
ye t5' 1 các dir an áp diing theo co chê d.c thu trên dja bàn tinh, UBND tinh 
clang chi clao các ngành và UBND các huyn xây dirng, tong hcip de trInh kS'  h9p 
cuôi näm cüa HDND tinh thông qua. 

Vic kiin toàn b may tham mixu giüp vic các cp duçc tinh quan tam 
chi dto thirc hin. Cap tinh dã thirc hin kin toàn Van phông diêu phôi nông 
thôn mi20; thành 1p To giüp vic Ban chi dao  các Chucing trInh MTQG tinh ye 
quãn l, diêu hành và to chüc thirc hin Chuong trInh MTQG giám nghèo ben 
ving giai doan 202 1202521  và To giüp vic Ban chi dao  các Chuong trInh 
MTQGtinh ye quân 1, diu hành và to chüc thirc hin Chuong trInh MTQG 
phát triên KT-XH vüng dông bào DTTS và mien nüi. Cap huyn dâ thành 1p và 
kin toàn Ban chi dao  dê quán 1, diêu hành và tO chüc thirc hin các Chuong 

16  Quyt djnh s 960/QD-UBND ngày 05/4/2022 cüa UBND tinh va hot dng theo quy ch thiçic ban 
hành tai  Quyt djnh s 1499/QD-BCDCTMTQG ngày 06/6/2022 cüa Tnrâng Ban chi do các CT MTQG 

17  Nghj quyét so 21/2022/NQ-HDND, so 22/20221NQ-HDND, so 23/20221NQ-HDND ngày 3 1/5/2022, 
ban hành nguyen tàc, tiêu chi, djnh mrc phân b nguôn von NSNN trung h?n  và hang näm thc hin các chircxng 
trmnh MTQG; Nghj quyêt so 29/2022/NQ-HDND ngày 29/6/2022 quy djnh cc chê lông ghép nguôn v6n gica các 
chtrng trinh MTQG, giUa cac chung trinh MTQG va các chirng trInh, dr an khác trén dja bàn tinh giai don 
202 1-2025; Nghj quyt so 301NQ-HDND ngày 29/6/2022 phân bô ké hoch von dâu tl.r phát triên NSTW giai 
don 202 1-2025 và näm 2022 thrc hin các chlrong trinh MTQG; Nghj quyêt so 47/NQ-HDND ngày 14/7/2022 
bô sung d%r toán thu, chi NSDP ngun trung tiang bô sung Co miic tiêu thirc hin các chtrang trInh MTQG näm 
2022 

18  Các Quyt djnh giao vn dAu tti phát trin ngun ngân sách trung wing 5 nAm giai don 2021-2025 và 
näm 2022 thirc hin 03 Chwing trinh: s 1702/QD-UBND ngày 30/6/2022; s6 1704/QD-UBND ngày 30/6/2022 
và so 1705/QD-UBND ngày 30/6/2022; Quyt djnh so 2163/QD-UBND ngày 19/8/2022 phân b kinh phi sii 
nghip nAm 2022 thrc hin Chtrang trInh MTQG phát triên kinh tê - xA hi vüng dng bào dan tOc  thiêu so và 
mien nüi; Chwing trInh MTQG giãm nghèo bn vüng; Quyêt djnh so 1706/QD-UBND ngày 30/6/2022 ban hành 
Ké hoch triên khai thrc hin Chi.rcing trinh MTQG phát triên kinh tê-x hOi  vüng dng bào dan tOc  thiu so; 
Quyêt djnh so I707/QD-UBND ngày 30/6/2022 ban hành Kê hoach triên khai thirc hin Chixng trmnh MTQG 
giãm nghêo ben vüng và Ké hoch s6 1301KH-UBND ngày 0 1/7/2022 triên khai thrc hin Chring trinh MTQG 
xây dimg nông thôn mài; Quyt dlnh  s 2378/QD-UBND ngày 15/9/2022 Danh mi1c 1oi dir an áp dung ca chê 
dc thu trong quãn I dâu tix xây dijng thuc các chtrang trinh mic tiêu quôc gia giai don 2021-2025 trén dja 
bàn tinh; Quyt djnh s 2806/QD-UBND ngày 0 1/11/2022 ban hành quy djnh v quán 1, t chüc thrc hin các 
Chi.rang trInh MTQG giai don 2021-2025 

' Chwing trInh hành dng so 17/CTr-UBND ngày 25/3/2022 thtxc hién Nghj quyt so 03-NQ/TU ngày 
04/11/202021 cUa Tinh Uy thirc hin Chwng trInh MQTG xây di.rng nông thôn mài giai don 202 1:2025,  djnh 
hi.ràng den nm 2030 trén dla  bàn tinh Quãng Trj; Quyét dlnh so 873/QD-UBND ngày 24/3/2022 ye phê duyt 
danh sách cãc xA chi do dim cüa tinh xay dirng x dt chuân nông thôn mâi, nông thôn mài nâng cao giai doan 
2022-2025 trén dja bàn tinh Quãng Trj; Quyt djnh so 1625/QD-UBND ngày 22/6/2022 ye Phân cong dja bàn 
d dâu xây dung nông thôn mcii giai don 2022-2025; Quyêt djnh so 1738/QD-UBND, 1739/QD-UBND ngày 
04/7/2022 ye B tiêu chi xA nông thôn mài và xà nong thôn mâi nâng cao trén dja bàn tinh Quang Trj giai doan 
2021-2025; Quyét djnh s 1872/QD-UBND ngày 15/7/2022 ye Ké hoch to chcrc thirc hin Phong trão thi dua 
"Quáng Trj chung sCrc xây dimg nông thôn mài" giai dotn 2022-2025; Quyét djnh sO 535/QD-UBND ngày 
16/2/2022 phé duyt kt qua rà soát h nghèo, hO cn nghèo theo chun nghèo tip cn da chiu giai don 20 16-
2020 và so 543/QD-UBND ngàyl7/2/2022 phé duyt két qua rà soát hO nghèo, hO cn nghèo theo chuân ngheo 
da chiêu giai doan 2022-2025. 

20  Theo hixàng dn sO 01/BCD-CTMTQG ngày 14/4/2022 cüa Ban chi dao  trung irang các chi.rang trInh 
MTQG giai doan 2021-2025 và vAn bàn so 1704/UBND-TH ngày 18/4/2022 cüa UBND tinh. 

21  Quyet djnh 1867/QD-BCDCTMTQG ngày 15/7/2022 cüa Trixâng Ban clii dao  Chisong tr'mh MTQG tinh. 
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trInh MTQG giai doan  2021-2025 trên dja bàn huyn. Cp xã dang hoàn thin 
vic thành 1p mâi hoc kin toàn Ban quán 1 xã trên cci sâ các thành viên Ban 
quãn 1 xâ thrc hin các Chi.rong trInh MTQG giai dotn 20 16-2020 

Can ctr các van bàn giao v6n thrc hin 03 Chucing trInh MTQG cüa cp 
có thâm quyên, Uy ban nhân dan tinh dâ khân trucYng: (1) giao ké hoach von dâu 
tu phát trin ngân sách trung ticing 5 näm giai dotn 2021-2025 vOi tong von 
1.501,025 t' dông2 ; (2) phân bô kê hoach  von dâu tu phát triên ngan sách trung 
txclng näm 2022 vài tOng so von 415.492 t' dông; (3) phãn bô kinh phi sir 
nghip nàm 2022 thirc hin 03 chumg trInh MTQG vti tOng von 143,524 t) 
d0ng24  cho các don vj, djaphucing triên khai thirc hin theo dñng quy djnh. 

6. Cong tac dau thau: 

Cong tác du thu trên dja bàn tinh di.rçic thrc hin theo dung trInh tir, thu 
tic và ni dung quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu. TInh canh  tranh và hiu qua 
trong dâu thâu ngày càng di.xçc nâng len. Vic lip, trInh, thârn djnh và phê duyt 
ke hotch hra chn nhà thâu cüa các dr an sfr diing von dâu tu cong dam bão 
theo dung nguyen täc, biêu mu quy djnh. 

Qua trinh du thu dà thirc hin phân chia gói thu và ltp h so mii th.0 
theo dung quy djnh, phü hçip vOi diêu kin nãng hrc cüa nhà thâu trong nuâc, 
các tiêu chI uu dãi, cách tInh giá trj uu dâi, bào dam các diêu kin cnh tranh tôi 
da cho các doanh nghip, gop phân tto vic lam cho nguàri lao dng. Vic däng 
tâi thông tin trong dâu thâu dtxoc thirc hin nghiêm ti'ic, day dü. 

Cong tác du thtu qua mng trên dja bàn tinh thirc hin theo di'ing quy 
djnh tai  Thông tu so 08/2022/TT-BKHDT ngày 31/5/2022 cüa B Ké ho?ch và 
Dau ti.r và dà Co sir cãi thin dáng kê, gop phân dam bào tInh cnh tranh, cOng 
bang, rninh bach và hiu qua trong dâu thâu. Theo thông kê cüa H thông mng 
dâu thâu quôc gia, sO lieu  dâu thâu qua mIng 9 tháng dâu näm 202225  nhu sau: 
T' l ye so luçing gói thâu thrc hin dâu thâu qua ming dt 97,44% (418/429 
gói thâu) và t l ye giá trj gói thâu th1rc hin dâu thâu qua mng dt 79,04% 
(1.462,82/1.850,63 t dông), vlxçlt chi tiêu Trung ucing dê ra26. 

7. Mt s khó khán, viróng mc ãnh htrO'ng dn kt qua thc hin và 
giãi ngân k hoich du tir cong Ham 2022: 

Trong nhung tháng du näm 2022, din bin phirc tp cüa djch beth 
Covid-19; thai tiêt mi.ra lii dj thuing; giá nguyen, nhiên lieu và nhiêu vt 1iu 

22 Trong dO: Chtrng trinh MTQG phát trin kinh t xä hi vüng dng bào dan tc thiu so và mien nOi 
là 735,782 t' dông; Ching trinh MTQG Giàm ngheo ben vilng là 362,173 t dông; Chwsng trinh MTQG Xây 
dijng nông thôn mâi là 403,070 t' dông, . 

23 Trong dO: Chiicmg trinh MTQG phát trin kinh tê xà hi vOng dong bào dan tc thiêu so và mien ncii 
là 150,630 t dông; Chrcmg trinh MTQG Giàm ngheo bn vtlng là 123,622 t dông; Chtwng trinh MTQG Xây 
dijng nOng thOn m&i giai don 2021-2025 là 141,240 t dng; 

24 Trong dO: Chrcmg trInh MTQG phát trin kinh té xà hi vOng dng bào dan tc thiu S6 V mien nUi 
là 65,684 t' dông; Chucmg trinh MTQG Giàm nghèo ben v0ng 50,64 t dông, Chisng trinh MTQG nông thôn 
mâi 27,2 t) dông. 

25 Cp nht ttr H thông dâu thu quôc gia (ngày 21/11/2022) 
26 TM thiêu 80% sO hrqng gOi thâu áp diing hinh th0c dâu thâu rng räi, chào hang c?nh  tranh va t6ng giá 

fri gOi thu dt t6i thiOu 70% t6ng gia trj các gOi thâu ducc dãu thâu qua mng 
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xay dirng tang dt biên khiên nhiôu cong trInh phãi giãn tiên d, thi cong "cam 
chmg" da ânh huâng den vic thirc hin và giài ngân kê hotch dâu tu cong. 

Nhu cu dt lam 4t 1iu san 1p cho cac dr an xây dirng co sâ ha tang 
trên dja bàn tinh rat i& nhiing nguOn cung dat däp chua dam bão, tiên dO,  thu 
tiic cap giây phép khai thác mO dat mi mat nhiêu thi gian dã ãnh hu&ng rat lan 
den tiên dO däp nen và thi cong cüa nhiêu cOng trInh trên dja bàn tinh. Hin nay 
nguôn cung cap vt 1iu dat däp trén dja bàn g0m28: 03 mö dã dugc cap giây 
phép khai thác29  vth trIr 1uçing khai thác 2.953.513 m3; 14 mó khai thác dat tn 
thu tir các hoat dng nao  vet lông ho thüy lçii dã ducc cap giây phép3°  nhung 
hoat dng khai thác phi thuOc vào thai tiêt nên khOi luçmg không on djnh, 
không dam bào tInh lien tiic dê phiic v11 tiên dO thirc hin dir an; 16 mO dã duqc 
Uy ban nhân dan tinh cap quyên khai thác khoáng san nhung den nay chi có 08 
mO np ho so dé th?c hin các thu tic tiêp theo, dir kiên nhanh nhât den tháng 
8/2023 mâi có the khai thác. Ben canh  do, mt so diem mO dã duçic cap phép 
khai thác nhi.rng có cr ly vn chuyên qua xa, lam phát sinh lan chi phi 4n 
chuyên và không phü hçp dê tInh toán xác djnh chi phi dâu tu; giá dat san lap 
chua duçic các cciquan chirc náng cong bô giá nên có tInh trng nâng giá 4t lieu 

so vOi giá niêm yet, gay khó khän trong vic triên khai thixc hin31. 
Giâi ngân vn du tu cOng có tinh dc thu là c.n thai gian d thi cOng, 

tIch lily khôi luqng dü dê nghim thu, thanh toán và phii thuOc  vào tiên dO hçip 
dông, tam  1mg cüa dir an. Nàm 2022 là näm thir hai triên khai ke hoach dâu tu 
cOngtrung han  giai doan 2021-2025 nhung thirc chat là nàm dâu tiên triên khai 
do kê hoach dau tu cong trung han  duc Thu tu&ng Chinh phil giao vào tháng 
9/2021 nên ké hoach 2022 triên khai khai cOng mai nhiêu d? an. Theo quy djnh 
cña pháp 1ut xây dirng, các dir an thiêt kê 02 bithc khi duc bô trI von dâu näm 
phâi mat khoàng tü 6 den 8 tháng (dOi vai các dir an khOng vuong mac giãi 
phóng mt bang) de triên khai các thu tiic lap, tham djnh và phé duyt thiêt ké - 
dir toán mOi dü diêu kin dê to chc dau thau thi cong nên dà ánh huang rat ian 
den tien dO giài ngan vOn dâu tu cOng cüa tinh. 

Cong tác bi thuang, h tr giãi phóng mt bang vn con nhiu khó khän, 
bat cap, nan giãi gay tr& ngai rat ian cho hoat dng dâu tu. Nhieu dr an có k 
hoach vOn giao kha ian nlurng chm duc giãi ngân do vung mac trong cOng 
tác GPMB32  vi các hO dan khOng dOng thu.n vâi phuong an den bil, gia dat bien 

27 Theo Van bàn s 1 559/SXD-HTKT ngày 22/7/2022 cOa S Xây drng, tng nhu cu dt lam vt lieu 

san Mp cong trInh trên toàn tinh khoàng 8.330.000 m' 
28 Theo bào cáo c0a Sâ Xây drng tai  van bàn s6 246 1/BC-SXD ngày 4/11/2022 v vic Cong b giá vat 

lieu dat dap phiic vç các dir an dâu tii xây dirng trén dja bàn 
29 Mo dat san lap Hài Trung 2, MO dá Vinh Hôa, MO dá Hal L. KL dà khai thác den 20/9/2022 là 

186.053 m3  
° Ttng kh6i lixcmg khai thác dn 20/9/2022 là 841.835 m3  
' Theo so Iiu do TT'PTQD tinh báo cáo (tai van bàn 1274/TTPTQD-KH ngày 27/10/2022 vô giá dat lam 

4t lieu san thp cho càc cOng trinh tren dja bàn tinh): giá dt san 1p cOng trinh tai  mO (chua bao gôm thuê, phi) 
theo dir toán phé duyt th&i diem thàng 10/2022 là 20.510 dông/m3. Trong khi giá thông báo cUa mt s doanh 
nhip khai thác thtii dim thang 9/2022 tai  khu vrc Gb Linh (chua bao gm thuê, phi) là 45.900-55.000 
donglm3  (Báo giá cOa Cong ty côphn Trumg Danh ngày 28/9/2022) 

32 Khu do thj Bäc song Hiêu giai doan 2 (110 t9 dOng); Phãt trin các dO thj dQc hành lang tiêu vOng song 
Me Kong (409 t dong); Ha tang ca bàn cho phat trián toàn din tinh Quàng TrI (202 t dong); Phàt trién ca sà 
ha thng du ljch h trq cho tang tnrâng toan din khu v'rc tiêu vUng song e Kong ma rng, giai doan 2 (123 t' 
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dông tang qua cao, dn giá thay di so vâi giá bi thithng, h trçl dugc nhà nithc 
quy djnh; cong tác quàn 1 dt dai ci si con han  ché; vithng mac trong cong 
tác chuyên dôi mic dich sir ding dat rrng, trông rung thay the; nhân sr lam 
cong tác GPMB tai  các Ban quãn 1 dir an It 1.i kiêm nhim nhiêu vic..... 
ânh hix&ng lan den tiên d th%rc hin, khong dam bào bàn giao m.t bang theo 
dung tiên d cam kêt cho chü dâu tu, nba thâu thi cong dir an dan den cong tác 
dâu tix xây dirng co bàn chm dugc triên khai. 

Tü giüa qu 111/2022, thj truang bt dng san trm lang và gp nhiu khó 
khän; nhieu phiên dau giá có rat It khách hong quan tam tham gia dâu giá33. Ben 
canh do, giá bat dng san trên thj tnthng có chiêu huàng giâm sâu so vâi thai 
diem näm 2021 và có tInh trng nguai tri'ing dâu giá không np tiên trL'lng dâu 
giá (bO ccc) tai  mt so dja phucing trong tinh dã tác dng tiêu circ den các phiên 
dâu giá trong nhng tháng cuôi nàm. Do do, dôi vai nguôn thu dâu giá quyên sir 
ding dat cap tinh quân l dr kiên thirc hin khong dat  so vai kê hoach dê ra 
dn den mt so cong trInh, dir an không có von dê triên khai thirc hin. 

Các dii an ODA ngoài vic thirc hin theo dOng các quy djnh cüa pháp 
luât trong nithc, cOn phái thi.rc hin them cáchô so thu tic dâu tii, rut vOn, giái 
ngân, theo các cam kêt vai Nhà tài trg dan den qua trInh hoàn thin thu tiic dâu 
tu, tht vOn, giâi ngân mat rat nhiêu thai gian, cOng doan. Mt sO dir an phài trInh 
Thu tuang ChInh phü diêu chinh thu truong dâu tu, thai gian lay kiên không 
phãn dOi cüa các nhà tài trq kéo dài34; thrc hin nghim thu cOng doan trong khi 
qua trInh giâi ngân ph thuc vào nghim thu khôi 1uçmg35; chô duçic Ban quàn 
1 dr an Trunguong cap von36; vic thirc hin theo các quy dnh bô sung trong 
so tay huóng dan thirc hin dir an ODA cOn lOng tOng và mat nhiêu thai gian37; 
dã ãnh huàng rat lan den cong tác giâi ngân kê hoach von duçic giao. 

K hoach vn thirc hin 03 Chirong trInh MTQG duçc trung uang phn 
bô cuôi tháng 5/2022 và tinh hoàn thành giao vào cuôi tháng 6/2022 nén den 
nay, các ngành và các dja phirong dang $p trung triên khai thirc hin. Mt khác, 
các quy djnh, co chê chInh sách dê triên khai các Chuong trInh MTQG ban hành 
chm, các B ngành vn chua ban hành day dO các van bàn các huàng dn thirc 
hin chi.wng tr1nh38  dan den khó khän cho dja phu'cing trong vic ban hành các 

dng); Giãi phóng mat  bang d thirc hin dr an nãng cap, ma rng quc 1 9 don tir qu6c 1 1A dn cáng C&a 
Vit (54 t' dông); H tang k thut phic vi giãi phong mat  bang dé ma rng cáng Caa Vit (19 t dong); 

So 16 d&u giá thành cong tai các phiên dau giá: ngày 30/7/2022 chi cO 07/31 16; ngày 28/8/2022 chi cO 
05/24 Jo; ngày 22/10/2022 chi cO 05/21 Jo; ngày 29/10/2022 chi cO 03/17 16. 

Ca ché k kêt, thanh toán dôi vâi nhiêu hap dang sCr ding vOn ODA, von vay i.ru dAi phãi cO kién 
không phan d61 cOa nhà tài trçi 

Dçr an Hin di hOa nganh lam nghip và Tang cirang tInh chông chju yen bién tinh Quãng Trj (FMCR) 
36 Dr an Xây dirng câu dan sinh và quãn I' tài san dja phirong (LRAMP) den het tháng 10/2022 van 

chira dirçic BQL dir an 6 thuc B GTVT cap vOn dé thirc hin giái ngân. 
Dir an Hin di hOa ngãnh lam nghip Va Tang cirng tinh chng chju yen bien tinh Quang Trj 

(FMCR) 
Cith: 

+ Chinh phñ chira ban hành quy djnh djnh mrc dau ti.r thrc hin Chuang trInh MTQG phát trin KT-XH 
vUng dông bào DTTS&MN bao gOm: ho trçl dat 1;  ho tiv nhà a; ho trçr dat san xuât; dâu tir cong trinh nuàc sinh 
hot tp trung; dâu tir kiên cO hOa dirOng den trung tam xa chira ducvc kiên cO hóa, dirOng lien xã; h trçc, dAu tir 
xây drng, cãi t?o,  nâng cap, saa chila chq...; 
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quy dnh, co ch, chInh sách trin khai. Ben cnh do, thrc hin Van bàn s 
839/BKHDT-TH ngày 11/02/2022 cüa Bô Kê hoch và Dãu tu, can cü dê xuât 
cüa các don vj, dja phuong; UBND tinh Co T& trInh so i 9aJTTr-UBND ngày 
14/02/2022 ye vic bô sung von kê hoach  dâu tu cong nguôn von NSTW nãm 
2022 tr Chutng trInh phic hôi và phát triên kinh tê xãhi vâi tong von 267,8 t 
dông dé day nhanh tiên d. Ti thi diem tinh trInh bô sung, cac d%r an dir kiên 
ngay sau khi ducc Trung uang bô sung von sê dày nhanh tiên d thrc hin Va 

cam kêt giài ngân hêt so von cüa kê hoach 2022 duqc giao (bao gôm so von 
ctuçic Trung ucing bô sung). Tuy nhiên, den ngày 12/10/2022 Thu tithng ChInh 
phü mói ban hành Quyêt djnh so 1198/QD-TTg bô sung 247,8 t' dôngkê hoach 
von ngân sách trung ucmg näm 2022 cho tinh nên tr thii diem dé xuât den khi 
duçic bô sung, các dir an thirc hin "cam cht'rng". Cüng vvi do dc thu cüa các 
tinh mien trung cac tháng cuôi nàm là müa mua bão, khó khän trong qua trInh 
thi cOng cong trInh nên rat kho có the khã näng giâi ngân hét kê hoach vOn ngân 
sách trung hong nàm 2022 &rVc  bô sung. 

II. KE HOiCH DAU TU CONG NAM 2023 
Nàm 2023 là nàm gia k' thirc hin K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 

näm, Kê hoach dâu tu Cong trung hn giai doan 2021-2025 dà dugc Hi dông 
nhân dan các cap thông qua, dánh dâu giai doan tang tôc và birt phá trong vic 
hoàn thành các miic tiêu, nhirn vii phát triên kinh tê - xã hi den näm 2025. Dii 
báo tlnh hInh chinh trj, kinh té trong nithc và the giâi tiêp t1ic diên biên nhanh, 
phCrc t1p, khó lu?ingtrong diêu kin biên dOi khI hu toàn câu, thiên tai, th&i tiêt 
có nhieu tác dng bat lçii; hoat  dng san xuât kinh doanh cüa doanh nghip cOn 
nhiêu khO khän, nàng 1irc cnh tranh hin chê, näng suât lao dng cOn thâp. 
Trong bôi cânh dO, dâu tix cOng tiêp tlic dóng vai trô chñ chôt, dn dat tang 
trwng nguOn von dâu tu xä hi và là "cci hich" cho phiic hôi kinh tê; vri khà 
nAng nguôn hrc có han  can tp trung vào mic tiêu, nhim vi phát triên kinh tê 
xã hi näm 2023 và nâng cao hiu qua quán l, 51r ding ngay tü khâu Ip kê 
hoach den qua trInh triên khai thirc hin. 

1. Dnh huó'ng k hoch du tir cong näm 2023 
K hoach du tu cOng näm 2023 phâi thirc hin theo dung quy djnh cüa 

Lut Dàu tu công; Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy 
ban thi..thng vi QuOc hi quy djnh nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bO vOn 
dâu tu cong nguOn ngân sách nhà nu&c giai doan 2021 - 2025; Quyêt djnh 
so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tung ChInh phü quy djnh chi tiêt 

+ Trung trng Hi LHPN Vit Nam chua xây dijng các tài Iiu mô hmnh, s6 tay huàng dn trin khai dtr 
thuic Chtrng trInh MTQG phát trin KT-XH vUng dông bào DTTS&MN d các cap Hi trin khai các ni 

dung dr an dam bão tiên d k ho?ch.; 
+ Bi Thông tin và Truyén thông chiia ban hành htrâng dn thirc hith ni dung H trç thiêt lap các diem 

h trq cong dng bào dan tc thiu s ng diing cong ngh thông tin t?i  xâ d phiic vi kinh t - xà hi, dam bão 
an ninh trt tr vUng dOng bao dan tc thieu sO vã min nUi thuc Tiu dir an 2 cUa Dir an 10 Chwmg trinh 
MTQG phát triên KT-XH vOng dông 

+ B Xãy dirng chira ban hành quy trInh, thO tiic quàn l chat hrcng thi cong Cong trinh thirc hin 
dc thO. 

+ BO Lao dong Thixcmg binh và xä hi Chisa CO hixàng dn ci th v di urcmg áp dvng trong dào to 
trinli dt sa cp ngh và dy ngh dtrâi 3 tháng (ngui lao dng có thu nhp thp; d6i tircmg &rcic h trc ti 
Quyt djnh so 90/QD-TTg và Quyt dlnh  s 02/20221QD-TTg khong gi6ng nhau) 
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thi hành mt s diu cüa Ngh quy& s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 
cüa Uy ban Thu&ng vii Quôc hi; Nghj quyêt ?ti hi Dãng b tinh lan thr 
XVII; các Nghj quyêt cüa Tinh üy, HDND tinh ye djnh hu&ng phát trién cüa dja 
pht.rang; Nghj quyêt so 71/2O20/NQ-FND ngày 10/11/2020 cüa HDND tinh 
ye quy djnh nguyen täc, tiêu chj và djnh müc phân bô von dâu tis cong nguôn 
ngân sách dja phung can dôi theo tiêu chI giai do.n 2021 - 2025; Chi thj so 

12/CT-TTg ngày 22/7/2022 cüa Thu tuàng ChInh phü, Chi thj so 07/CT-UBND 
ngày 25/7/2022 cUa UBND tinh ye xây drng kê hoach phát triên kinh tê - xã hi 
và du toán NSNN nãm 2023. 

K hoach dâu ti.r cong näm 2023 duqc xây dirng theo tinh than tip tiic co 
câu laj  dâu tix tir nguOn NSNN theo huàng tp trung, khäc phiic dan trãi, nang 
cao hiu qua dâu tir; bão dam quán l tp trung, thông nhât ye mic tiêu, c che, 
chInh sách; thrc hin phân cap quãn 1 nguôn von gän vOi phân cap quãn l dâu 
tu theo quy djnh cüa pháp lust, tao quyên chü dng cho các cap chInh quyên dja 
phucmg và gän trách nhim toàn din theo phân cap. 

Nâng cao hiu lixc quàn l và hiu qua sü dung vOn dãu ttr công; day 
nhanh tiên d thirc hin các dr an dê phát huy hiu qua dâu tu, dc bit là các dir 
an trçng diem; dir an thuc Chixcing trInh phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi; 
chü tr9ng den cOng tác h,u kiêm dOi vi kê hoach dâu tu cong nàm 2023, bâo 
dam tuân thu các quy djnh và hiu qua dâu ti.r cOng. 

U'u tiên b trI vn cho dir an quan trQng, dir an tr9ng diem, tao  dng lijc 
phát triên kinh tê - xã hi, tao  dt phá thu hut nguôn vOn khu virc tu nhân trong 
và ngoài nrncc và bão dam phát triên hal hôa tirng vüng lânh thô. Dâu tix các dr 
an cho các vüng mien nii, biên giâi, hái dáo, vüng dông bào dan tc thiêu so và 
các vüng khó khän khác, gop phân thu hçp dan khoâng each ye kinh té - xä hi 
giüa các vüng, mien; các dir an dê giái quyet các van de buc xuc ye mOi trithng, 
ung phó vài bien dOi khl hu, dam bào an sinh xâ hi, quOc phOng - an ninh và 
các van dê cap thiêt khác. 

PhAn du giám thi gian thirc hin yà b trI v6n các du an nhóm A, nhóm 
B, nhóm C so vth thai gian tôi da dugc phép quy djnh tai  Dieu 52 Lut Dâu tu 
công, sam dua cong trInh vào sr diing, phát buy hiu qua dâu tu. 

2. Nguyen tic, tiêu chI dir kin k hoch du tir cong nãm 2023 
Danh m1ic dir an b trI vn näm 2023 phâi thuc danh miic k hoach du 

tu cong trung han  giai doan 2021-2025 dã dugc cap có thâm quyên phé duyt. 
Müc vOn bô tn ,cho tirng dir an khOng vi.rcYt qua tong müc dâu tu dir an trü di lu 
kê giâi ngân vOn den bet näm 2022 và không vut qua kê hoach dâu tu cong 
trung han  giai doan 202 1-2025 dixçc giao cho dir an trir di so von dã giãi ngân 
các nàm 2021 và 2022 (bao gôm so von duçic cap có thâm quyên cho phép kéo 
dài thai gian thirc hin và giái ngân sang näm 2022). Mac vOn bO trI cho t&ng dr 
an phãi phü hp vai khá nàng thrc hin và giâi ngân trong nám 2023 và dam 
bão nguyen täc, tiêu chI bô trI vOn nhu sau: 

- u tien b trI dü vn d thu hi vn ang tri.rac cOn 'ai  phai thu hi trong 
kê hoach dau tu cOng trung han  giai  doan  2021-2025, thanh toán khOi luqng 
hoàn thánh (nêu có); 
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- Bô trI dü vn cho các di,r an d hoàn thành và bàn giao dua vào sir ding, 
dir an dir kiên hoàn thãnh trong nám 2023. 

- B trI vn di üng cho các dir an sir ding vn ODAvà von vay i.ru däi 
cüa nhà tài trçl nuóc ngoài theo tiên d duqc phê duyt; von dâu tir cüa Nhà 
nuâc tham gia thrc hin dr an theo hInh thrc dOi tac cOng tir theo tiên d duqc 
phé duyt. DOi vci von nuôc ngoài, vic bô trI kê hoach phãi phü hçp vi ni 
dung cüa Hip djnh, cam két vói nhà tài trçl; bô trI dü vOn cho các dir an chuyên 
tiêp, hoàn thành trong näm 2023. 

- Dir an chuyn tip, hoàn thành sau nãm 2023 theo tiên dt duc cap có 
thâm quyên phê duyt; phân dâu day nhanh tiên d thirc hin srm dira cong 
trInh vào sir dung, phát huy hiu qua. 

- B tn vn cho các dir an tr9ng dim có süc lan tOa rng, tao  dng hrc 
phát triên kinh tê - xã hi, tao  dt phá thu hñt nguôn vOn ngoài nba nuóc và bâo 
dam phát triên hài hôa giüa các dja phxang. 

- Sau khi b trI dü vn cho các nhim vit nêu trên, mi b trI cho các dr 
an khyi cOng mói, nhim vii chuân bj dâu tir khi có dü thU tijc theo quy djnh cUa 
Lut Dâu ti.r cOng, duqc chuân bj k dê sn sang triên khai thirc hin. 

3. Dir kin phân b ngumn v6n ngãn sách Trung lrong k hoich 2023 

Can cU Ngh quyt s 54/NQ-1-IDND ngày 29/8/2022 ci:ia Hi dng nhân 
dan tinh cho kiên ye dr kiên kê hoach  dâu tu cOng nguOn vOn ngân sách Trung 
uang näm 2023 Va van bàn so 7248/BKFIDT-TH ngày 12/10/2022 cUa B Kê 
hoach và Dâu tu ye dr kiên kê hoach  dâu tu von NSNN nãm 2023; Uy ban nhân 
dan tinh dã báo cáo Bô Kê hoach và Dâu tu, B Tài chInh dir kiên kê hoach dâu 
tt.r cOng nguOn ngân sách Trung uang nàm 2023 cUatinh là 1.760,733 t dông, 
bang 100% ké hoach 2023 Trung uo'ng dv kiên, ciii the: 

- Vn trong nuóc dir kin 1.350,8 17 t dng, bang 100% k hoach 2023 
Trung ircmg dr kiên; trong do: 

+ Dv an quan tr9ng quc gia, d an kt ni, có tac dng lien vUng, có ' 
nghTa thUc day phát triên kinh té - xã hi nhanh, ben vüng: dir kiên 160 t dông 
thirc hin Dv an Dung yen biên kêt nôi hành lang kinh tê Dông Tây, tinh 
Quãng Trj (giai doan 1); 

+ D.0 ti theo ngành, lTnh virc: dir kin 661,7 t' dng39  thrc hin 26 dr an 
dâu ti.r theo ngành, linh virc, trong do: (1) Dr kiên 111 t dông thirc hin 03 dr 
an hoàn thành trong näm 2023; (2) Dr kiên 465,7 t' dOng thvc hin 19 dir an 
chuyên tiêp hoàn thành sau näm 2023 theo dUng tiên dO thirc hin Va thai gian 
bo trI von quy djnh tai  khoán 2 Diêu 52 cUa Lut Dâu Ui cOng; (3) Dir kiên 85 t)' 
dông thc hin 04 dir an khai cOng mUi. 

Di.r kin v6n NSTW du Ut theo nganh, li'nh virc k hoch 2023 &rçYc HDND tinh thông qua là 873,836 
t' dóng và Trung iiang thông bäo là 661,7 tS dng (giàm 212,136 t' dông). Tuy nhien, ngày 12/10/2022 Thc 
ttràng ChInh phü có Quyôt djnh so 1198/QD-TTg bô sung von NSTW dâu tir theo ngành, lTnh vijc ké hoach 
2022 cho tinh là 247,8 t' dông. Do do cn ccr vào tinh hInh thirc hin các dqt diêu chinh kê hoach 2022 sau tho 
diem xin ' kiên cOa HDND tinh, tiên d triên khai phé duyt cOc dir an dr kién khOi cong mâi riàm 2023; danh 
muc dir an ducrc UBND tinh phân bô bô sung tai  Quyt dnh so 2703/QD-UBND ngày 18/10/2022 và di,r kin k 
hoach 2023 tai  Báo cáo sO 218/BC-UBND ngày 14/10/2022 dam báo theo thing danh mi,ic duqc Hi dOng nhân 
dan tinh thông qua dr kiën. 
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+ Chuang trinh phiic hi và phát trin kinh t - xã hi: di kin 161 t 
dông thrc hin 02 dir an40. 

±ChuangtrInh MTQG: 368,117 t' dng; trong do: Chi.rng trInh MTQG 
phát triên kinh tê xä hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi 192,739 t 
dông; Chuang trInh MTQG giàm nghèo ben vcrng 79,518 t' dOng; Chuong trInh 
MTQG nông thôn mdci 95,86 t' dOng. Các Chi.rong trInh MTQG duçc phân bO 
chi tiêt cho tüng dir an, tiêu dr an, ni dung, hot dng cüa trng Chuang trInh 
theo dng nguyen täc, tiêu chI và djnh mic von phân bô nguôn von ngân sách 
nhà nuOc trung htn và hang nàm thrc hin các chuang trInh MTQG quy djnh tai 
các Nghj quyêt so 21/2022/NQ-HDND, 22/20211NQ-HDND, 23/2022/NQ-
HDND ngày 31/05/2022 và kê hoch vOn dâu ti.r phát triên ngân sách trung 
ixang 5 näm giai domn 2021-2025 quy dnh ti Nghi. quyêt so 30/NQ-HDND 
ngày 29/6/2022 cña Hi dông nhân dan tinh (co biéu phy lyc dr kién phân bô kê 
hoçzch 2023 cza các Chuv'ng trinh MTQG dInh kern). 

- Von nuâc ngoài dir kin 409,916 tS'  dng, bang 100% k hoach 2023 
Trung ucmg dir kiên. Uu tiên ttp trung bô tn von cho các dir an kêt thiic Hip 
djnh trong nàm 2023; d? an chuyên tiêp, hoàn thành sau näm 2023 theo tiên d 
phê duyt; so von cOn laj  mi bô tn cho các dir an mi dã k Hip djnh và có 
khã näng giài ngân trong näm 2022. 

4. Dii' kin phân bô vn cn di ngân sách dja phiro'ng kê hoich 2023 

4.1 Theo Van bàn s 7248/BKHDT-TH ngày 12/10/2022 cüa B Ké 
hoach và Dâu tu ye vic dir kiên kê hoch dâu tu vOn NSNN näm 2023: nguôn 
vOn ngân sách dja phuo'ng näm 2023 cüa tinh là 1.329,0 12 t dOng, trong do: 

- Chi xây dimg cu bàn vn tp trung trong nuOc là 416,312 t dng; 

- Dtu tu tü ngun thu si:r d1ing dt là 800 t dng; 

- Du tu ti'r ngun thu xé sé kin thit là 40 t' dng; 

- Du tu tir ngun bi chi ngân sách dja phi.rong là 72,7 t dng. 

4.2 Can cü vào khà nàng thu thirc t và nhu cu chi du tu phát triên cüa 
tinh, Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh kê hoach von can dOi 
ngân sách dja phung näm 2023 cüa tinh là 1.334,0 12 t5' dOng (tang 05 t' dOng 
tr nguOn XSKT), bang 100,4% ké hoich Trung uang dir kien; trong dO: 

- Chi xây drng cc bàn vn t.p trung trong nuó'c là 416,312 t' dng, bang 
100% ké hotch Trung uing dir kien; 

- Du tu tü ngun thu sir diing dt là 800 t' dng, bang 100% k hoach 
Trung uing dir kiên; trong do: 

+ Ngun thu tir du giá quyn sO dicing dt i ti TP Dông Ha (do 
TTPTQD tinh thuc hin) 350 t dng. Thj truYng bt dng san trén da bàn tinh 
dang trong giai don t14m 1ng, giá dt giàm so vOi thai dim cuôi nàm 2021, 
các dçt du giá cUa tinh khOng CO khách hang tham gia. Trung tam PTQD tinh 

40 DAu ttr xây mâi, nâng cap, cãi t?o  Trung tam kim soát bnh tt tinh Quang Trj, 09 Trung tam y t 
tuyên huyn và 07 Tram Y té tuyn xä, tinh Quang Tn; Mua sam trang thiêt b cho các c s y th tinh Quãng Trj 



13 

dr kin s thu k hoach 2022 dat  330 t$' dng và dir kin k hoach 2023 là 350 
t dng'; 

+ Ngun thu du giá, du thtu các khu dat cho nhà du tu si'r ditng 50 t' 
dông. Can cü tInh hinh thirc hin các dir an dâu giá, dâu thâu cho nhà dâu tu sü 
ding trên dja bàn cüa tinh; quy trInh dê hoàn thin vic dâu thâu hra chçn nhà 
dâu tu can rat nhiêu thñ gian (khoáng 12 tháng) nên dr kiên thu tir vic dâu giá, 
dâu thâu các khu dat cho nhà dâu tu sir ding diên ra ch.m trê42. Dr kiên nhüng 
tháng dâu näm 2023 thu khoàng 50 t dông vàtrong diêu diêu kin thun igi dir 
kiên cuôi näm 2023 so thu së duçic tiêp tçic bô sung. Trong tnthng hçip do, Uy 
ban nhân dan tinh s trInh Hi dông nhân dan tinh bô sung dir toán thu nàm 
2023 dê phân bô kê hoach 2023 cho các dir an dã dirge Hi dông nhân dan tinh 
giao ké hoach  dâu tu cong trung han  giai doan 2021-2025 tir nguôn von nay. 

+ Nguôn thu du giá quyn sir diing dt a tai  KKT TMDB Lao Bào 10 t 
dOng. Ké hoach  trung  han  giai doan 2021-2025 dirge Hti dông nhân dan tinh 
giao 20 t3 dông à kê hoach các nàm 2021, 2022 giao 07 t' dông; trong do, so 

thu näm 2022 den nay là 41,9 t dOng, vugt so thu ké hoach trung han  và kê 
hoach 2022 durc giao. Do do kê hoach  2023 dir kiên giao 10 t51 dê thuc hin các 
dir an dã dirge HDND tinh giao trung han  giai doan 202 1-2025 

+ C.p huyn quàn l dr kin 390 t$' dng trên c sâ tInh toàn, d xut cüa 
các dja phuang. 

- Du tu ti'r ngun thu x s kin thit là 45 t' dng, bng 112,5% k 
hoach Trung iwng dr kin. K hoach  vn XSKT giai doan  202 1-2025 dirge Hôi 
dng nhân dan tinh giao 200 t' dng (bInh quân 40 t dng/nam). K hoach 
2021 dirge giao 40 t dng nhirng do dir kin khà nãng thu hr hoat  dng kinh 
doanh xO sO kiên thiêt giãm bai ãnh hu&ng cüa djch Covid-19 nên dã diu chinh 
giãm kê hoach cOn 35,3 t' dng43. Do do, nhm dat  miic tiêu can di chung k 

hoach trung  han  dã dirge Hi dông nhân dan tinh giao và dam bão bô trI dü von 
cho các cong trInh dr an nhóm C (b trI 3 näm 20 12-2023) dii kiên ké hoach 
2023 là45t'dng44. 

- Du tir hr ngun bi chi ngân sách dja phuang là 72,7 t dng, 100% k 
hoach Trung irong dir kiên. Thirc hin theo nhu câu và khã näng vay dê bü dáp 
bi chi thrc tê trong qua trInh diêu hành ngân sách nhung khOng vi.rqt qua han 
müc dirge Thu tirang ChInh phü giao. 

4.3 Phirong an phãn bi cu the nhtr sail: 

D kin thu tcr các du an: Duemg vành dai cru h, ciru nn phIa Thy, TP Dôngflà: khoàng 35 ti'; Khu 
do thj Nam Dông Ha giai don 3: khoãng 65 tS';  Xây dirng CSHT khu virc Bàc song lieu: khoãng 195 ti'; Khu 
do thj DOng duông Thành CO: 40 t'; Khu Biên phong tinh: 15 t' 

' Dir kiên thu ttr các dir an: Khu dan Cu mài phung 1, thành phô Dông Ha; Nhà i thung mai t?i Khu 
do thj Bac song 1-lieu giat doan 1, Trung tam thirung mat khu do thi Nam Dong Ha gial doan 3 (Khu CC4) 

n Thijc té nguôn thu von xô so kiên thiêt nàm 2021 dt 41,066 t' dOng; vuçYt so vài ké hoach ban dâu là 
1,066 t) dng và so vài k hoach sau diu chinh giàm là 5,766 t dong. Doi vài nguôn von vuçl 5,766 t dông 
dà duqc S Tài chInh tham miru bô sung vtn diêu 1 cho Cong ty TNHH MTV Xô so kiên thiét. 

Ngay 2 1/11/2022 tai buôi hop co sir tham gia dat then Inh dao cua Scr Ke hoach và Dâu tir, Si Tai 
chInh, Cc Thuê tinh, Cong ty TNHH MTV XO sO kiên thiêt Quâng Trj dà thông nhât di,r kiên ké hoach vOn 
XSKT näm 2023 là 45 t' dOng (trong do: nguOn thu tir Cong ty là 42 t dOng và ttr Vietlot là 3 t' dng). 
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* Nguiin thu 1w trong can di theo tiêu cith d? kin phân b 416,312 t' 
dông C11 the nhu sau: 

- Dir phông: 35,295 t dng du tu, chim 8,5% tong vOn; dir kin hoàn 
thành 01 dir an dã duge Hi dông nhân dan tinh giao tü nguôn dir phông trung 

han giai  doan  2021-2025 là 3,895 t' dông45  và së trInh Hi dông nhân dan tinh 
giao cho các nhim v11, d%r an can day nhanh tiên d, can triên khai thijc hin 
trong näm 2023 vâi so von 31,4 t' dông 

- Du tu các linh virc Quc hi quy djnh (giáo diic - dào tao  và khoa h9c - 
cOng ngh): 91,588 t dông, chiêm 22% tong von. 

- D.0 tu các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh (ngoài lTnh virc GD 
- DT và KI-ICN): 63,971 t dông, chiêm 15% tOng vOn; trong do: 

+ Nhiêm V11 quy hoach: 30 t dông; 

+ Uu dãi du til: 02 t' dng. 

+ DOi üng cho các dir an ODA thuc trách nhim dja phi.rcing 31,971 t 
dông; 

- S vn cOn lai  là 225,458 t' dng, chim 54% tng vn, trong do: TiIIh 
quãn l (60%) 135,275 t dông, chiêrn 32% và phân cap huyn, thành phô, thj 
xa quãn l (40%) 90,183 t' dông, chiêm 22% tong von. 

* Ngun thu sü' dyng dat: dir kin phân b 800 t dng ci th nhu sau: 

a. Phn von do dtp tinh quãn l: 530 t' dng 

- Di vâi 350 t dng thu tai  thành ph DOng Ha (do Trung tam PTQD 
tinh thirc hin): sau khi dành 52,5 t dOng (chiêm 15%) phiic vii cho cOng tác do 
ye bàn do dja chInh và Qu phát trien dat, so cOn lai  297,5 t dông, phân bô: 

+ Các cong trInh phát trin qu dt là 158,4 t' dng (chim 45 %); 

+ Các cOng trmnh phát trin kinh t xa hi là 139,1 t dng, (chim 40%). 

- Di vfxi 50 t dng thu tü du giá, du thu các khu d.t cho nhà du tu 
sir diing quyên sr diing dat cong cho các to chirc, doanh nghip thuê: sau khi 
dành 7,5 t9 dông (chiêm 15%) phiic v cho cOng tác do ye bàn do dja chInh và 
Qu phát triên dat; cOn lai  42,5 t' dOng dir kiên các dir an phát triên kinh tê xà 
hi cüatinh theo nguyen täc dix kiên hoàn thành các dir an theo dung tiên d dã 
duçic cap có thâm quyên phê duyt. DOi vói các dic an chuyên tiêp cam day 
nhanh tiên dt th?c hin, khâi cOng rni kê hoach 2023 se dugc trInh Hi dOng 
nhân dan tinh giao kê hoch khi nguOn thu nay dugc giao bô sung dr toán näm 
2023 

- Di vâi 10 t dng thu tai  Khu kinh t TMDB Lao Bào: sau khi dành 
1,5 t dOng (chiêm 15%) phiic vii cho cong tác do ye bàn dO dja chInh và Qu' 
phát triên dat; so von cOn lai  8,5 t dOng dir kiên phan bO thirc hin các dir an 
thuc Khu kinh tê TMDB Lao Bâo. 

b. Phn vn do cAp huyn quãn l: 390 t' dng giao UBND các huyn, 
thành ph, thj xã chü dtng phân bô theo Nghj quyêt so 111/202 1INQ-FIDND 

' Dtrmg ni cu An Mo vào khu Itru nim Tong bI thi.r Lê Duân 
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ngày 30/8/2021 cUa HDND tinh v co ch tài chInh xây dirng kt cu ha tng 
phát triên qu dat và giâi phóng mt bang, tao  qu dat sach  trên dja bàn tinh 
Quâng Trj. 

* NguEin thu x s6 kiln thilt. dij kin phân b 45 t' dng cii th nhu sau: 

- Du tu cho giáo dic - dào tao  10 t' dng, chim 22%; 

- Du tu cho y t 20,5 t1 dng, chim 46%; 

- Du tu phiic igi xä hi 8,5 t dng, chim 19% 

- H trçl xây dirng nông thôn mói 6 t dng, chim 13%. 

(Dir kiln ki hogch 2023 ngun yIn can dli ngân sách dja phu'o'ng nhzt 
các biêu kern theo) 

5. Giãi pháp to chirc thirc hin 
5.1. Giãi pháp chung 
Tang cuông huy dng các nguôn von du tu trén dja bàn tinh; tranh thu 

kjp thñ các nguôn 1irc ti'r ngân sách trung uang; day manh  Cong tác xâ hi boa 
dâu tu nhât là trong các linh virc giáo diic, y tê, cung cap djch vii công, ... nhäm 
buy dng, bô sung them nguôn von dé tao  buc dt phá ye xây dimg h thông 
kêt câu ha tang kinh tê xã hi trên dja bàn tinh. 

Quyt lit dy nhanh tin do thirc hin và giãi ngân k hoach vn du tix 
cong näm 2023 gän vâi quãn l chat 1ucmg cong trInh dê kIch thIch san xuât 
kinh doanh, tiêu dung, tao  vic lam và báo darn an sinh xa hi, gop phân thüc 
day xây dijng và hoàn thin kêt câu ha tang kinh tê xã hi can thiêt nhäm nâng 
cao src canh  tranh, thu hi1t các nguOn vOn dâu tu xã hi khác 

Tang cuàng k lut, k cuang trong giài ngân von dâu tu công, dê cao vai 
trô, trách nhim cüa ngu?i düng dâu và chju hoàn toàn trách nhim truâc Tinh 
üy, Hi dông nhan dan tinh, Uy ban nhân dan tinh nêu không thirc hin và giái 
ngân hét so vOn bô trI hay bj cat giãm, thu hôi. Dông thai, kiên quyêt xü 1 
nghiêm và kjp thai các nhà thâu vi pham tiên d, chat h.rcing cong trInh xây 
dirng, chm giao np thu tiic thanh toán khôi luqng hoàn thành, vi pharn các 
diêu khoãn hcp dông dã k) kêt; chju trách nhim tir thu xêp nguOn von dê thirc 
hin phân khôi lung tuang rng vai phân von bj cat giàm (neu co). 

Nghiêm cm vic phát sinh nq d9ng xây drng ca bàn; chi thirc hin khoi 
luqng cOng vic trong pham vi kê hoach vOn dä giao; tO chrc 1ira chçn nhà thâu 
cho các gói thâu theo dung quy djnh pháp 1ut hin hành, dam bào nguOn hrc 
thirc hin và phü hçip vâi tiên d chung cüa dir an. Nghiêm tüc kiêm diem, lam 
rö trách nhim và có chê tài xir 1 vi phm dôi vó'i các don vj, dja phuing và cá 
nhân trong vic phé duyt, diêu chinh chü truang dâu tu khOng dung thâm 
quyên và khi chua xác djnh duçic nguôn von cüng nhu khâ nang can dôi von; 
quyêt djnh dâu tu khi chua duçic cap có thâm quyên phé duyt chü trucing dâu tu 
hoc khOng dUng yOj chU trirong du tu phe duyt. 

Tp trung chi dao,  tháo gà nhüng vixang mac, khó khàn trong cOng tác 
giãi phOng mt bang; huóng dn các dja phung thirc hin cOng tác giâi phóng 
mt bang theo huO'ng chU dng, linh hoat; lam gn tang phân, kiêm dêm den dâu 
thI thâm djnh, phê duyt, chi trà tâi do; có mt bang sach  tai dâu thI trién khai 
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thi cong dn do; chü dng nghiên ciu, vn diving linh hot các ch d, chInh sách 
trong cong tác giãi phóng mt bang; day manh  cong tác tuyên truyên, phô biên 
các quy djnh cüa pháp lut dôi vâi các dir an nba nithc thirc hin thu hOi dat; 
tang cthng cong tác quân 1 dat dai, x1r l nghiêm dôi v&i các to chüc, h gia 
dInh, cá nhân vi phm; thrc hin cOng khai, minh bach thông tin trong cOng tác 
quy hoach, bOi thu&ng, giãi phóng mt bang. 

Dy manh cãi cach thu tuc hành chInh, áng ding cong ngh thông tin 
trong vic xir 1 thU tiic ye dâu tu công; dcin giân hOa các quy trinh, thU tijc lien 
quandén cong tác dâu tu cOng. Tang ciRing cong tác kiêm tra, thanh tra và giám 
sat dâu ti.r; kiém soát chat chê muc tiêu, hiu qua sU ding vOn dâu tt.r bão dam 
cOng bang, cOng khai, minh bich, phong, chông tham nhüng. 

5.2. Giãi pháp ci the: 
5.2.1. Di vài các chü du tzt: 
Ngay tir du näm 2023, xác djnh vic giài ngân vn du til cOng là mt 

trong nhUng nhim v11 trng tam trong chi dao,  diêu hành, tO chüc thirc hin 
quyêt 1it dé dat  m1ic tiêu dê ra; dé cao vai trO, trách nhim cUa nguYi dtrng 
trong chi do to chi'rc thirc hin các dir an tü khâu chuân bj dir an, cong tác den 
bU, giâi phóng m.t bang den khâu thijc hin dix an; thuing xuyên rà soát, don 
doe, kiêm tra, kjp thyi phát hin và tháo gO các khó khàn vuOng mac phát sinh 
cUa tirng dij an; tang ctthng k' lut, k cuong, ca the hóa trách nhim den tirng 
cá nhân trong vic phân bô và giãi ngân von dâu tu cOng. Ngui dUng dâu các 
dcm vj chju trách nhim toàn din tri.râc Uy ban nhân dan tinh ye vic to chUe 
thiic hin và két qua giãi ngân cUa dcin vj mInh. 

Xây dimg k hoach thirc hin, giài ngân cii th d& vâi tUng dr an d theo 
dOi tiên d chit chê, xác djnh rO cong vic, các mOc thai gian hoàn thành theo 
tUng tháng, qu, phân cOng cá nhân, to chUc chju trách nhim, nhât là các dir an 
lan, tr9ng diem dé kiêm soát chit chë ye tiên d và ho so, thu tiic. DOi vUi các 
dr an khâi cOng miii, dam bao hoàn thành các thU tiic dâu tu theo quy djnh, tO 
chUc khài cOng chm nhât vào cuôi qu I ho.c dâu qu II 11am 2023. 

Thrning xuyên kim tra, don dc nhà thu thi cOng, các dn vi lien quan 
tap trung nhân lire, nguyen vat lieu, thiêt bi day nhanh tiên dO thuc hiên dê gial 
ngân kê hoch vOn duçic giao. Yêu câu nhà thâu phãi có van bàn cam kêt tién d 
thirc hin di vai trng hang mi,ic cOng trInh, lam c sâ dê kiêm tra, giám sat và 
xU l nghiêm vic vi phm ye tiên d cüng nhis chat ll.rng cOng trInh; tru&ng 
hqp can thiêt, châm dUt hp dOng và thay the ngay các nhà thâu khác. 

ChU dng phi hçip ch.t chë viii the S, ngành và da phucing dê kjp th?yi 
tháo g nhng khó khän, vuang mac trong cong tác 1p phuGng an, tO chUc triên 
khai bôi thuang, giài phóng mt bang các dir an do mInh lam chU dâu tu, to 
diêu kin day nhanh tien d thi,rc hin dir an. Kjp thai báo cáo Uy ban nhan dan 
tinh nhthig khó khän, vt.ràng mc vugt thtm quyën dë chi dao, djnh huàng giài 
quyêt ngay t1r dâu, tuyt dôi khOng dê xãy ra tmnh trng dun day trách nhim. 

Thirc hin tm Ung, nghim thu, thanh toán, thu hi tm Ung vn du tu 
theo dung quy dinh và ngay khi có khOi lugng; không dê phát sinh nçi d9ng xây 
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drng c bàn. Chü dng rà soát d nghj diu chuyn vn theo quy djnh gitta các 
dir an chrn giái ngân sang các dir an có tiên d giãi ngân t&, có nhu cu b 
sung von dê day nhanh tiên d thirc hin, sóm hoàn thành &ra vào sü diing. 

Thcc hin nghiêm tue cong tác báo cáo tind thirc hin và giái ngân vOn 
dâu tu cong theo djnh k' quy djnh; nâng cao chat hrccng ni dung báo cáo, so 
lieu trong báo cáo phãi day dü và trung thirc. 

5.2.2. So' Tài nguyen MOi tru'Ong; Uy ban nhán dan các huyçn, thành M 
thj xä 

T.p trung lãnh dao, chi dao,  xác djnh cong tác bi thuè'ng, giãi phóng m.t 
bang là nut that quan trçng trong triên khai dir an; can buy dng ca h thông 
chInh trj cüa dja phuong vào cuc, không dugc dê tInh trng d an ch mt 
bang, nhât là các d? an ion, tr9ng diem cña tinh. 

Phi hqp vi các chü du tu rà soát, x11 1' hoc tham muu cap có thm 
quyên xfr l dirt diem các ton ti lien quan den cong tác bôi thuOng, giài phóng 
mt bAng, tái djnh cu CáC dir an, Cong trinh trên dja bàn tinh thai gian qua; th1rc 
hin nhanh cong tác bàn giao mt bang dáp üng tiên d thi cong. 

Quyt 1it hm nüa trong cOng tác chi dao  d hoàn thành vic k cam k& 
giâi phóng mt bang vi các chü dâu tu; kp thai báo cáo Chñ tjch Uy ban nhân 
dan tinh các kho khAn, vuàng mAc chm ducc giãi quyêt và chju trách nhim 
triróc Chü tjch Uy ban nhân dan tinh nêu không hoàn thành cong tác giài phóng 
mt bang theo dung tiên d, ành hu&ng den vic triên khai dir an. 

Chü dng rà soát tInh hInh thrc hin cüa trng dr an trên dja bàn, tr do 
phân nhóm vuâng mAc trong cOng tác giài phóng m.t bang dê kjp thai giãi 
quyêt, tháo gi, nhât là các dir an cüa Co tInh kêt noi, lien vüng. Lp danh miic 
dr an tr9ng diem, phân cong cii the lànb do theo dôi, don dôc và trtrc tiêp chi 
dao xir l các khó khan, vuOng mac. Quan tam, có giài pháp phü hçip de tiêp tiic 
nâng cao nAng 1icc di ngü can b, cong chuc, viên chuc, nguôi lao dng lam 
cOng tác bOi thung, giài phóng mt bang mang tInh chuyên nghip, bâo dam 
cong khai, khách quan. 

T chüc 4n dng, tuyên truyn d ngu?iii dan dng thun vói vic thu hi 
dat triên khai thrc hin di,r an. Kiên quyêt cu'ô'ng chê, thu hôi dat dôi vói nhU'ng 
trung hçp dA duc giâi quyêt day dü chInh sách khi nhà nuc thu hôi dat 
nhung không chap hành quyêt djnh thu hôi dat; dông th?yi tang cu&ng kiêm tra, 
rà soát, phát hin và xu 1 nghiêm minh các trung hp tryc 1i thông qua vic 
thu hOi dat, den bü, tái djnh cii theo quy djnh. 

5.2.3. So' K& hogch và Dcu tu': 
Tham muii trin khai thirc hin tt k hoch du tu cong trung hin giai 

don 202 1-2025 và ké hotch dau tu cOng narn 2023 theo quy dnh cüa Lut Dâu 
tu cOng nAm 2019 và các van bàn huO'ng dn thyc hin. 

Phi hp vOi các S quãn l cong trinh xây dmg chuyên ngành, các thu 
du tu và các don vj có lien quan th?c hin nghiem kr 1ut, k' cuung trong dãu 
tiz cOng. Thuimg xuyên theo dOi, dOn doe, kiêm tra và huO'ng dan các chü dâu 
tix, các don vj iiên quan day nhanh tien d thiic hin, giái ngân vOn cüa các dir 
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an. Tham muu Uy ban nhân dan tinh diu chuyn kjp th?ñ k ho?ch von dâu ti.r 
cong nàm 2023 dôi vâi các dir an không giái ngân dugc, giái ngân không dung 
quy djnh sang các di,r an có khá näng giãi ngân nhanh, can day nhanh tiên ct 
thirc hin, cci the: Dôi vi von ngân sách dja phuong nêu den hêt ngày 30/3/2023 
chua giãi ngân kê ho.ch; den bet ngày 30/6/2023 giãi ngân dui 30% kê hotch; 
den hét ngày 15/9/2023 giãi ngân duôi 60% kê hoch; den hêt ngày 15/10/2023 
giãi ngân dithi 75% kê hotch; Dôi vó'i von ngân sách trung ucing nêu den hêt 
ngày 30/6/2023 giâi ngân dithi 30% kê hoach; den ht ngày 15/9/2023 giái ngân 
duói 60% ké hoach; den hêt ngày 10/11/2023 giãi ngân duri 85% kê hotch. 

Rà soát tInh hInh thirc hin tmg dix an, tr do phân nhóm các dir an g.p 
khó khan visóng mac ye thu tc dâu tu' xay dirng, dâu thâu; nhóm các d%r an 
vufng mac ye thu tVc  dat dai, giãi phóng mtt bang; nhóm các dr an vrnng mac 
ye ké hoch von và thu tiic giãi ngân; ... kjpthôi tham mixu Lãnh do Uy ban 
nhân dan tinh dê chi dao,  giái quyt theo thâm quyn, tháo g kjp thôri nhm 
nâng cao hiu qua sir dung von dâu tu cong. 

5.2.4. S& Tài chInh, Kho bac nhà nzthc tinh. 

Tip nhn h so, kim soát, thanh toán kjp thô'i cho các d1r an khi có dü 
diêu kin giâi ngân; phôi hqp chit chë vâi chü dâu tu' xir 1 các vuâng mac phát 
sinh, don giân thu tic, rut ngàn thyi gian kiêm soát chi, dam bão không có ho so 
kiêm soát chi qua han  trong tiêp nhn cüng nhu trong x1r 1' theo quy djnh. Kiêm 
soát chat ch vic tam  img, thanh toán tarn  ung vOn dâu tu. 

Tong hçip tInh hInh thrc hin và thanh toán v6n du tu Cong djnh kS'  hang 
tháng cüa tinh theo quy djnh tti Thông tu so 15/2021/TT-BTC cüa B Tài chInh 
dam bâo so lieu giâi ngân von dâu tir cong duçic B Tài chInh cong bô hang 
tháng sat dung vói sO lieu giâi ngân thirc té cua dja phuong. 

5.2.5. Các So' chuyên ngành 

Tang cuèng cãi tin quy trInh, d.y nhanh tin d thm djnh dir an, thit k 
co Sâ, thi& k - dir toán, tp trung nhân lirc cüa cac phông giâi quy& các ho so, 
thñ tVc,  cp phép trong thai gian srn nht khi nhn dii h so. Chii dng giãi 
quy& hoac tham muu d xu.t Cp có thrn quyn giài quy&, kjp thyi tháo g 
khó khän, vuó'ng mc cho chii du tu', nhà thu theo diing quy djnh pháp lut. Rà 
soát, có giãi pháp chn chinh ngay nhüng han  ch, thiu sot có lien quan den 
cong tác tham mmi, quãn 1 cOng trInh xay drng chuyên ngành trong thai gian 
qua trên dja bàn tinh. 

Thung xuyên kim tra cong tác quân 1 chat 1ung cong trInh xây dirng, 
quãn l chi phi dâu tu xay drng, quãn 1 các to chuc tu' van tren dja bàn; chii 
trçng kiém tra trong qua trInh thi cong và cong tác nghim thu; lam rO trách 
nhim ciia tii'ng chii the dôi yOi nhüng vi phm trong quán 1 dâu ti.r xay dimg 
cong trInh, kiên quyêt xii 1 hoc kiên nghj xii l nhü'ng sai pham theo thâm 
quyên. 

Trin khai dng b cOng tác quân 1 4t 1iu xây dirng tii giai doan thàm 
do khai thac den giai doan quy hoach vt 1iu xay dirng, cüng thu qua trInh khai 
thác và dua yào sii diing trén cOng trung; gop phân thiic day san xuat kinh 
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doanh vt 1iu xây drng dam bão dung quy hoch, phü hçip vói thj truông và 
dam bão chat lucmg san phâm. 

Cong b kjp thai các djnh mirc, dan giá, chi s giá xây drng phü hqp, d.y 
dü chüng loi, dc bit là các v.t tu, vt 1iu có bin dng giá; gop phn nâng 
cao chit hrçng cong trInh, nâng cao tInh thun tin, hiu qua trong quàn 15' chi 
phi du tu xây dirng. Kjp thñ d XUtt các giâi pháp nhm sim tháo g các khó 
khan v 4t lieu xay dirng xay dirng d dy nhanh tin d thi cong và giâi ngân 
k hoch vn cña các cong trInh, d an. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh thrc hin k hoch phân b vn dâu tu 
cOng näm 2022 và Ké hoch sü ding nguôn von ngân sách do tinh quãn 15' 11am 
2023, Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dông nhân dan tinh./.q., 

Noinhin: 
- B KH&DT, Bô Tâi chinh (de b/c); 
- TT. Tinh u (d b/c); 
- TT. HDND tinh; 
- TT UBMTFQVN tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các s, nganh cap tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THU. 

Vô Van Htrng 



THUC HIN CHU'ONG T 
N PHAN BO BTPT NSTW NAM 2023 
T TRIEN KT-XH VUNG BONG BAO DAN TQC THIEU sO vA MIEN NUI 

DVT: Triu dng 

TT Dir an, tiu dir an thành phn 

Tôngvôn 
k hotch 

nam 
2023 

Trong do: 

Ghi 
chO 

Phân bô cho huyn Phân bô 
cho S&, 

ban, 
nganh 

Tong von 
phân ho 
huyn 

HuO'ng 
Hóa 

Bakrông 
Cam 
Lô 

Gio 
Linh 

Vinh 
Linh 

TONG CQNG 192.739 190.223 94.755 74.079 784 7.057 13.548 2.5 16 

A VON DAU TU PHAT TRIEN 192.739 190.223 94.755 74.079 784 7.057 13.548 2.516 

Dir an 1: Giãi quyt tInh tring thiéu 
dat &, nhà 0', dat san xuãt, nu'Oc SH 

37.120 37.120 19.659 11.940 392 3.067 2.062 

H 
Du an 2: Quy hoch sp xp, bô tn on 
dnh dan cu' nhu'ng noi cn thiét 

22.350 22.350 7.697 12.198 0 0 2.455 

Du an 4: Dan tu' co s& h tang thit 
yu, phiic vu san xut, dot song trong 
vüng dng bào DTTS vã MN và cãc 
don v sir nghiép cong linh virc  dan tc 

91.450 91.450 47.610 33.979 392 2.854 6.615 
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TT Dir an, tiu dij an thãnh phân 

iongvon 
ké hoach 

nam 
2023 

Trong do: 

Ghi 
chñ 

Phân bo cho huyn Phân bô 
cho S0, 

ban, 
nganh 

Tôngvôn 
phân bô 
huyn 

Hirong 
Hóa 

Dakrông 
Cam 
Lô 

Gb 
Linh 

Vinh 
Linh 

Tiu dr an 1: Du tu ca sâ h thng thit 
yu, phiic vu san xut, di sng trong 
vUng ding bào dan tc thiu s6 và min 
nüi (iru tiên cáe xã, thôn DBKK, gm: 
huynHuó'ngHoacó14xãvà11thôn; 
huyn Dakrông có 11 xä và 02 thôn; 
huyn Cam L có 01 thôn; huyn Gio 
Linh có 01 xä; huyn Vinh Linh có 02 
xã và 02 thôn) 

91.450 91.450 47.610 33.979 392 2.854 6.615 

Dy an 5: Phát trién gião dyc daO tio 
nâng cao chat hrç'ng nguôn nhân hrc 

12.250 12.250 5.514 4.425 0 0 2.311 

Tiu dir an 1: Di rnOi hoat dng, cñng 
c phát trin các tru?mg ph thông dan 
tc ni trii, trrnng ph thông dan tc ban 
trü, truông ph thông có h9c sinh a ban 
trü vã xOa mu chti cho ngi.rai dan vüng 
dng bào dan tc thiu s 

12.250 12.250 5.514 4.425 0 0 2.311 

VI 
Dir an 6: bão ton, phát huy gla trj van 
hóa truyn thong tt dçp cüa các dan 
tc thiêu s gitn vOi phát trin do Ltch 

25.974 25.974 13.751 11.122 0 1.101 0 
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TT Do. an, tiêu dir an thành phãn 

Tôngvn 
khoach 

nam 
2023 

Trong do: 

Ghi 
chü 

Phân bô cho huyn Phân bô 
cho S(y, 

ban, 
ngành 

Tôngvôn 
phân ho 
huyn 

Huong 
Hóa 

Dakrông 
Cam 
L 

Gb 
Linh 

Vinh 
Linh 

X 

Du an 10:Truyén thông, tuyên truyén 
vn dng trong vüng dIng bào dan tc 
thiu s vã min niii. Kiêm tra giám 
sat dãnh giá vic to chirc thrc hin các 
Chuong trInh 

3.595 1.079 524 415 0 35 105 2.516 

Tiêu dir an 2: 1J'ng dicing cong ngh 
thông tin h trg phát trin kinh t - xã 
hi vâ darn bäo an ninh trt tir viTing 
dng bào dan tc thiu s và min nüi 

3.595 1.079 524 415 0 35 105 2.516 
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N PHAN BO BTPT NSTW NAM 2023 
G TRINH MTQG GIAM NGHEO BEN VC]'NG 

DVT: Triu &ng 

TT 
Dir an, tiu dir an 

thành phan 

- 
ong 

VOn 
k 

hotch 
nàrn 
2023 

- 
Trongcto: 

Ghi 
chñ 

Phân b cho huyn Phân 
b cho 

SO 
nganh, 
&nl 

Tng vn 
phân b 
huyn 

Hu*ng 
Hóa 

Ba 
Krông 

Cam 
L 

Gio 
Linh 

Vinh 
Linh 

Triu 
Phong 

Hãi 
Lang 

Con 
Co 

TONG CONG 79.5 18 76.378 3.000 4 1.166 3.012 5.500 2.500 2.500 9.700 9.000 3.140 

A 
VON BAU TU PHAT 
TRIEN 

79.518 76.3 78 3.000 41.166 3.012 5.500 2.500 2.500 9.700 9.000 3.140 

Dii an 1. H tro dâu tn 
phát trin h tang kinh 
t - xã hi các hnyn 
nghèo, các xA BBKK 
vüng hal ngang, yen 
bin và hal dão 

55.600 55.600 37.600 3.000 6.000 9.000 

Tiu dir an 1: H trq dâu 
tu phát trin ha ttng kinh 
tê - xa hi các huyn 
nghêo, xa d.c bit khó 
khän vüng bäi ngang, 
yen bin vã hãi dâo 

55.600 55.600 37.600 3.000 6.000 9.000 
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TT 
Dir an, tiêu dir an 

A thành phan 

Tong 
von 
k 

hoich 
nàm 
2023 

Trongdó: 

Ghi 
chü 

Phân b cho huyn Phân 
bô cho 

S4Y, 

nganh, 

Tng vn 
phân b 
huyn 

Hu&ng 
Hóa 

Da 
Krông 

Cam 
L 

Gb 
Linh 

Vinh 
Linh 

Triu 
Phong 

Hal 
Lang 

Con 
Co 

+ Huynngheo 37.600 37.600 37.600 

+ 

X DBKK viing bãi 
ngang (gm: xã Gio Hãi 
huyn Gio Linh; x Hal 
An, x Hal Khê huyn 
Hái Lang; huyn dáo 
Cn CO) 

18.000 18.000 3.000 6.000 9.000 

II 
Du an 4: Phát triên 
giáo duc ngh nghip, 
vic lam ben vüng 

23.918 20.778 3.000 3.566 3.012 2.500 2.500 2.500 3.700 3.140 

Tiu di.r an 1: Phát triên 
giáo dijc ngh nghip 
vUng nghèo, vUng khó 
khän 

20.212 20.212 3.000 3.000 3.012 2.500 2.500 2.500 3.700 

Tiu dir an 3: H trci viéc 
lam bM vng 

3.706 566 566 3.140 



E HOACH VON NAM 2023 THVC HIN 
QG XAY DI)NG NONG THON Mfl 
Von DTPT nguôn NSTW) 

DVT: Triu dng 

TT 
KH náni 

2023 
Ghi chul Ni dung/Do'n vl 

TONG SO 95.860 

1 H tro' thirc hiên các d an 6.009 

a 
H trçY thrc hin chwmg trInh phát trin 
KTTT, HTX giai doan 2022-2025 theo QD 
s 1804/QD-TTg cüa Thu tuàng Chmnh phü 

3.009 

Thirc hin theo Chuang trInh 
phát trin KTTT, HTX giai 
dotn 2022-202 5 

b 
Các chumg trInh chuyên d thuOc Chixcrng 
trInh MTQG xay d%rng nông thôn mi 

3.000 
Thiic hin theo quy djnh cüa 
cac chwmg trInh chuyên dê 

2 H tro' huyn dt chun NTM 56.476 

- Huyn Hãi Lang 28.23 8 

- HuynTriuPhong 28.238 

3 H trq các xã theo tiêu chi 33.375 

a Các xa tir 15 den 18 tiêu chI 7.875 7 xa 

- Huyn Triu Phong (03 xã) 3.3 75 
(03 xä: Triu Van, Triu Lang, 

Triêu An) 

- Huyn Hãi Lang (01 xa) 1.125 (01 xä: Hãi Chánh) 

- Huyn Gio Linh (03 xä) 3.3 75 
(03 xã: Gio Mai, Gio Châu, 
Hãi Thai) 

b X dit duó'i 15 tiêu chi 1.875 01 xã 

- Huyn Dakrông (01 xä) 1.875 (01 xä: Ba Lông) 

c 
Các dA dir9c cong nhn dit chuân nông 
thôn rnói 

23.625 63 xa 

- Huyn Huàng HOa (05 xã) 1.875 

(05 xa: Tan Hp, Tan Lien, 

Tan Lip,  Tan Long, Tan 
Thành) 

- Huyn Dakrông (01 xã) 375 (01 xâ: Triu Nguyen) 



2 

TT Ni dung/Do'n vi 
KH nàm 

2023 
Ghi chit 

Huyn Triu Phong (14 xa) 5.250 

(14 xâ: Triu Dti, Triu Thun, 
Triêu Trach, Triu Thãnh, 
Triu Giang, Triu Phixàc, 
Triu Scm, Triu Trung, Triu 
Thuçmg, Triu Tài, Triu Ai, 
Triu HOa, Triu Long, Triu 
D) 

HuynVinhLinh(13xa) 4.875 

(13 xä: Kim Thach, Vinh 
Thüy, Hin Thành, Trung 
Nam, Vinh Lam, VTnh Hôa, 
Vinh Tit, Vinh Scm, VTnh 
Giang, Vinh Long, Vinh ChAp, 
Vinh Thai, Vinh Ha) 

Huyn Hái Lang (12 xa) 4.500 

(12 xa: Hãi Quy, Hãi Que, Hài 
Djnh, Hái San, Hãi Phong, Hal 
Trung, Hãi Ba, Hài thing, 
Hái Lam, Hãi Phü, Hãi 
Thucmg, Hãi Duang) 

Huyn Gio Linh (10 xa) 3.750 

(10 xä: Gio An, Phong BInh, 
Trung Scm, Trung Hái, Gio 
M, Gio Quang, Linh Hãi, Gio 
San, Trung Giang, Gio Vit) 

HuynCamL(07xa) 2.625 

(07 xa: Thanh An, Cam ThUy, 
Cam Hiu, Cam Tuyn, Cam 
Thãnh,, Cam ChInh, Cam 
Nghia) 

Thj xa Quáng Trj (01 xã) 375 (01 xã: Hãi L) 



D MEN KE HO4CH 2023 
NGUON VON CAN 0(31 NGAN SACH D!A  PHU'ONG 



/ t 

tNC4fP  cM:r 

\\ 

(Kèmtheobco 

Biu s 1 
UON VON DAU TU' PHAT TRIEN 
haNG CAN DO! KE HOiCH 2023 

ND ngay.4 / .44 cáa (Jy ban nhán dan tinh) 
DVT triu dng 

TT 11' ..ac nguon von du ttr 
DiykinKH 
2023 (TW 
thông báo) 

Ke hoch 
2023 

Ghi chü 

TONG CONG 1.329.012 1.334.012 
A DAU ThY TRONG CAN DOT THEO TIEU CHi 416.312 416.312 
1 Dir phông 35.295 

2 
Du tir Iinh vtrc Quc hi quy dlnh  (Giao dic - dào 
to và Khoa bce - cong ngh) 

91.588 Chi tit ti biêu s 2 

- Giáodic-dàoto 83.262 
- Khoahccôngngh 8.326 

Du tir các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh 
(ngoài linh vljc GD-DT và KIHCN) 

63.971 

- Nhim vi quy ho?ch 30.000 Giao UBND tinh trin 
khai thirc hin - U'u dai du tu 2.000 

- 
Di ing cho các dtr an ODA thuc trách nhim dja 
phucrng 

3 1.971 Chi tiêt tai biOu so 3 

Can di theo tiêu chI (san khi thuc hin du tir các 
khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh) 

225.458 

- Cp tinh quán 1 (60%) 135.275 Chi tit t?i  biêu s 4 
- Cp huyn quãn 1' (40%) 90.183 Chi tit tii biu s 5 
B DAU ThY T1Y NGUON THU SU DVNG  DAT 800.000 800.000 
1 Cp tinh quãn I 410.000 Chi ti& t?i  biu s 6 
- Ngun thu tü dAu giá quyn sir dicing c1t a 350.000 

- 
Ngun thu tr du giá, du thu các khu dt cho nhà du 
tusirdng 

50.000 

- Ngun thu du giá dt a ti KKT TMDB Lao Bâo 10.000 
2 Cp huyn quãn 1 390.000 Chi ti& t?i  biêu so 5 
C XO sO MEN THIET 40.000 45.000 Chi tit t?i  biu s 7 

D 
DAU ThY TX NGUON BOI CHI NGAN SACH DIA 
PHU'€NG 

72.700 72.700 
Giao UBND tinh tin 

khai thirc hin 

Dit kiên ké hogch 2023 duc Trung wang thông báo tgi van ban so 7248/BKHDT-TH ngày 12/10/2022 cza B 
Kê hogch và Du tw 



 

/ Biu s 2 
pAN. i DII AN DAU TU CONG KE HOICH 2023 

NGUON VON DAU T HO IN TC :.\i UC, DAO TAO, GIAO DUC  NGHE NGHIP VA KHOA HQC CONG NGH 
( theoBaocaOi(2 YC-UBND ngày4 / .4-1 /  &OJ_ctia (jiy ban nhán dan tinh,) 

/ DVT: Triêu dn 

STT Danh mvc  d 
let ke 

Th&i 
gianKC- 

Quyêt dinh du tu dirqc phé duyt K hoach 
trung htn 
2021-2025 

K hoach 
b ti-i d&n 

2022 

K hoach 
2023 

Ghi chü 
So quyêt dinh; 

ngày, tháng, nãm 
ban hành 

TMDT 
. 

TOngsô 
Trong do: 

NSDP 
TONG CQNG 424.837 367.192 365.992 123.228 91.588 

I GIAO DQC - DAO T1&O 376.460 324.060 322.860 108.906 83.262 
I Cip tinh 233.960 218.960 217.960 48.506 46.662 
* Các d,j an hoàn thành nan: 2023 

- Trir&ng THCS&THPT Cn Tiên, huyn 
Gio Linh 

Gio Linh 2.035m2 2 1-23 
1334QD-UBND 
ngày28/5/2021 

14.900 14.900 14.900 8.592 5.775 

- Tnthng THCS&THPT Bn Quan, huyn 
Vinh Linh, Hang m1ic: Nhà hQc thirc hành 

Vinh 
Linh 

2.013m2 21-23 
1335QD-UBND 
ngày 28/5/2021 

14.900 14.900 14.900 9.300 4.780 

- 
Câi t?o  nhà h9c da nãng Trithng Cao 
ding sir phm Quãng Trj 

Dông Ha Cãi tao  22-24 
3840/QD-UBND 
ngày 29/11/2021 

3.550 3.550 3.550 1.500 2.050 

- Tri.ràng ph6 thông dan tc ni trü huyn 
Vinh Linh, hang mic: Nhà ni trCi Linh 

24ph6ng 21-23 
4193/QD-UBND 

3/12/2020 
cüa huyn VL 

11.000 10.000 9.000 3.500 5.500 

* Các d:r an chuyn tip hoàn thành sau 
nan: 2023 

- Tnthng THPT Cam L, Hang miic: Nhà 
hiu b và Nhà da chirc nãng 

Cam Lô 

NHB 
972m2, 
NDN 
800m2 

22-24 
2385QD-UBND 
ngày 25/11/2021 

cüa huyn CL 
12.000 10.000 10.000 2.500 3.000 

- Trang thit bj dy h9c tnr?lng THPT 
Chuyên Lé Qu' Don 

Dông Ha Thit bj 22-24 
4082/QD-UBND 
ngày 08/12/202 1 

4.000 4.000 4.000 3.000 657 

- 
Tnr?mg THPT Triu Phong, Hang mic: 
Nhàchtrcnàng,nhàh9c1'thuytvàth1rc 
hânh 

Triu 
Phong 

1.482m2 22-24 
2773/QD-UBND 
ngày26/11/2021 

cüa huyn TP 
10.000 8.000 8.000 2.500 2.700 

- 

Trtr&ng Cao ding K5 thut Quáng Trj, 
Hang muc: Xây mri Giâng duing da 
nãng, Cái tao  và ma rng Nhâ hiu b, 
Cái t?o  Kh6i phOng h9c 

DOng Ha 
GDDN: 

1.496 m2; 
NHB, PH 

22-24 
3833/QD-UBND 
ngày 29/11/2021 

24.4 14 19.2 14 19.2 14 3.6 14 3.700 + XSKT 



STT Danh mic dr an 
Dja dim 

XD 
Nàng 1rc 
thiêtkê 

Thai 
gianKC- 

Quyêt dinh dâu tu duçc phé duyt Ké hoach 
trung han  
202 1-2025 

K hoach 
b trI dn 

2022 

Ké hooch 
2023 

Ghi chz 
So quyêt djnh; 

ngây, tháng, näm 
ban hành 

TMDT 

T6ng  
Trong do: 

NSDP 

- 
Du tir nâng cap cci sâ vt chAt các dmi vj 
true thuic Sâ Giáo due và Dào tao 
Quáng Trj 

Toàn tinh 

8 NDN, 24 
PTH, 3 

NHB, 16 
phông 

TEKT, 1 TV 

22-25 
3835, 3836, 

3837/QD-UBND 
ngãy 29/11/2021 

104.896 104.896 104.896 11.000 11.800 

- 

Trithng PTDT NOi  trO Gio Linh; hang 
muc: xay m&i nhà a ni trO, cal tao st'ra 
ch&a nhà hçc 2 tAng và chinh trang 
khuôn viên 

GioLinh 

XD mài 
1.840m2, 
Cal tao 
1.377m2 

22-24 
4840/QD-UBND 
ngày29/11/2021 

cOa huyn GL 
13.500 11.500 11.500 3.000 2.700 

* Các dr an khöi cong rnó'i nan: 2023 

- 
Tru&ng PTDT ban trO Tiu hçc Vinh Ha; 
Htng mçic: Nhâ 2 tAng, 6 phOng hçc b 
mon và các hang miic phi trçl 

Vinh 
Linh 

6phông 
hçc 

23-25 
19/NQ-HDND 

24/6/2021 
cUa huyn VL 

5.500 5.000 5.000 1.000 

- 
Trtthng PTDT BT TH&THCS Hu&ng 
Lop,  hang mi,ic: Nhà h9c b mon và ch(rc 
nãng 

1-Iurng 
Hóa 

990m2 23-25 
50/NQ-HDND 
12/8/2021 cOa 

huyn HH 
6.000 5.000 5.000 1.000 

- Tnr&ng PTDT BT TH&THCS Ba TAng, 
hang mi,ic: Nba h9c b mon và churc näng 

Huàng 
Hóa 

930m 23-25 
50/NQ-HDND 
12/8/2021 cOa 

huyn HH 
6.000 5.000 5.000 1.000 

- 
Trtr&ng PTDTBT THCS Ta Long, hang 
mic: Nhà hiu b 

Dakrong 540m2 23-25 
18/NQ-HDND 
ngày 30/6/2021 
cüa huyn DK 

3.300 3.000 3.000 1.000 

2 CAp huyn 142.500 105.100 104.900 60.400 36.600 
2.1 Huyn HtnIrng Hóa 18.400 16.000 16.000 9.000 4.700 
* Các d1 an hoàn thành ná,n 2023 

- Trtr&ngmâmnonxãATñc 
Huàng 

Hóa 
1430m2 21-23 

3587/QD-UBND 
3/12/2020 

cOa huyn HH 
10.000 9.000 9.000 6.500 2.500 

* Các d(r an chuyn tip hoàn thành sau 
ná,n 2023 

- 
Tnthng Tiu h9c Hithng Tan, hang mac:  
Nhà hiu b, cng, hang rào 

Hu&ng 
Hóa 

Nhà hiu 
b 362m2 

22-24 
6365/QD-UBND 
ngày29/11/2021 

cüa huyn HH 
4.000 3.500 3.500 1.000 700 

- Trtrâng Tiu hçc và THCS Tan Thành; 
Hang miic: Nhà da näng 

Htràng 
Hóa 

398m2 22-24 
6363/QD-UBND 
ngày29/11/2021 

cüa huyn HH 
1.900 1.500 1.500 700 800 



STT Danh miic dlj an 
Dia dim 

XD 
NAng 1rc 
thiêtkê 

Th&i 
gianKC- 

Quyet dinh dâu tix duqc phê duyt Ké hoach 
trung han  
202 1-2025 

Ké hoch 
b tn dn 

2022 

Kê hoach 
2023 

Ghi chi 
So quyêt djnh; 

ngày, tháng, nãm 
ban hãnh 

TMDT 

T6ng 
Trong do: 

NSDP 

- Tnthng Tiu hQc và THCS Hi.ràng Vit; 
Hang muc: PhOng h9c b mon 

Hu&ng 
Hóa 

348m2 22-24 
6364/QD-UBND 
ngày29/11/2021 

cOa huyn HH 
2.500 2.000 2.000 800 700 

2.2 Huyn Dakrong 13.700 12.500 12.300 7.800 4.500 
* Các dy an hoàn than/i nárn 2023 

- Nhà ni trO Tru&ng PTTH DakrOng Dakrông 736 m2 2 1-23 
271 1/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cUa huyn DK 
5.500 5.000 4.800 3.000 1.800 

- Tnthng THCS thj trn Krông Kiang; 
Hang miic: Nhà Hiu b 

Dakrông 388,8 m2 21-23 
2715/QD-UBND 
ngày28/12/2020 

cOa huyn DK 
2.700 2.500 2.500 2.100 400 

- Tnthng tiu h9c thj trAn Krông Kiang; 
Hang mi1c: Nhà 2 tAng 08 phông h9c 

Dakrong 1.070m2 21-23 
2710/QD-UBND 
ngày28/12/2020 

cüa huyn DK 
5.500 5.000 5.000 2.700 2.300 

2.3 Huyn Cam L 16.000 9.500 9.500 6.000 3.500 
* Các dir an hoàn than/i nan: 2023 

- Truing mAm non Tuôi Hoa, xã Thanh An Cam Lô 750m2 2 1-23 
2673/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cOa huyn CL 
10.000 5.500 5.500 3.300 2.200 

- Trtthng mAm non BInh Minh, xã Cam 
ChInh 

CamL 580m2 21-23 
2674/QD-UBND 
ngày28/12/2020 

cOa huyn CL 
6.000 4.000 4.000 2.700 1.300 

2.4 Huyn Hãi Lang 12.600 11.200 11.200 6.800 4.400 
* Các dy an hoàn than/i näm 2023 

- Tm&ng TH và THCS Hái Chánh, Hang 
mic: Nhà hoc b mon 

Hal Lang 750m2 21-23 
968/QD-UBND 
ngày29/12/2020 

cüa huyn HL 
4.500 4.000 4.000 2.400 1.600 

- Trtrng TH&THCS Thin Thành, Hang 
miic: Nhà h9c b mOn 

Hâi Lang 750m2 2 1-23 
967/QD-UBND 
ngày 29/12/2020 

cOa huyn HL 
4.500 4.000 4.000 2.400 1.600 

- Tnthng TH&THCS Hái Ba, hang mic: 
phOng h9c 

Hâi Lang 600m2 21-23 
966/QD-UBND 
ngày 29/12/2020 

cüa huyn HL 
3.600 3.200 3.200 2.000 1.200 

2.5 Huyn Triu Phong 15.500 13.500 13.500 7.000 4.300 
* Các dy an hoàn thành nám 2023 



STT Danh mic dr an 
Dia dim 

XD 
Nãng 1rc 
thiêtkê 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyêt dinh dâu tt.r di.rçic phê duyt Kê hoch 
trung han  
202 1-2025 

Ké hoach 
b6 trI dn 

2022 

Ké hoach 
2023 

Ghi chü 
So quyêt djñh; 

ngãy, tháng, nãm 
ban hành 

TMDT 

Tang  
Trong do: 

NSDP 

- Tnrang Mm non Triu Son, hang miic: 
Nhà 2 tng 6 phông h9c 

Triu 
Phong 

6 phOng 
h9c 

21-23 
2418/QD-UBND 
ngày25/12/2020 

cüa huyên TP 
4.000 3.500 3.500 2.300 1.200 

- Tnrnng THCS Nguyn Binh Khiêm, 
hang miic: Nhà 2 tAng 6 phOng h9c 

Triu 
Phong 

6 phông 
hçc 

21-23 
2410/QD-UBND 
ngày23/12/2020 

cüa huyn TP 
4.000 3.500 3.500 2.200 1.300 

- Tnrcrng MAm non Triu Giang, hang 
mijc: Nhà 2 tAng 6 phông h9c 

Triu 
Phong 

6 phOng 
hQc 

21-23 
2419/QD-IJBND 
ngày25/12/2020 

cüa huyn TP 
4.000 3.500 3.500 2.200 1.300 

* Các di an chuyn tiep hoàn thành sau 
,:á,n 2023 

- Trir&ng THCS Triu An, hang ml,ic: Nba 
2 tAng 6 phOng hçc 

Triu 
Phong 

6 phOng 
hQc 

22-24 
2774/QD-UBND 
ngày26/11/2021 

cüa huyn TP 
3.500 3.000 3.000 300 500 

2.6 Huyn Vinh Linh 13.800 12.300 12.300 6.200 4.000 
* Các dir an hoàn thành iáin 2023 

- 
Trtthng TH&THCS xã VTnh HOa (dim 
tnr&ng THCS), hang mic: Nhà 2 tAng 6 
phOng h9c b mon 

Vinh 
Linh 

6 phông 
hçc 

2 1-23 
4194/QD-UBND 

3/12/2020 
cUa huyn VL 

4.000 3.600 3.600 2.600 1.000 

- 
Trtr&ng MAm non s 2 Kim Thch, hang 
mIc: Nhà hiu b và phOng hçc chirc 
näng 

Vinh 
Linh 

770 m2 2 1-23 
4195/QD-UBND 

3/12/2020 
cOa huyn VL 

4.000 3.600 3.600 2.600 1.000 

- 
Trtthng Tiu hçc Kim Dng huyn Vinh 
Linh; hang miic: Xây drng tAng 2, 3 
phOng h9c 

Vinh 
Linh 

3 phOng 
hQc 

22-24 
5049/QD-UBND 

30/11/2021 
cUa huyn VL 

1.800 1.600 1.600 1.000 600 

Các dr an khói cong ,nói náin 2023 

- 
Tnr&ng Tiu h9c Lê qu' Don, huyn 
Vinh Linh; hang mIic: Nhà 2 tAng 6 
phOng h9c b mOn 

Vinh 
Linh 

6phOng 
hçc 

23-25 
27/NQ-HDND 

24/6/2021 
cüa huyn VL 

4.000 3.500 3.500 1.400 

2.7 Huyn Gio Linh 13.000 11.800 11.800 6.000 3.900 
* C'ác de in hoàn thành nan: 2023 

- Trtr&ng mitm non Phong BInh s 1, hang 
mtc 6 phông hçc 

GioLinh 
6 phOng 

hc 
21-23 

438 1/QD-UBND 
ngày25/12/2020 

cOa huyn GL 
4.800 4.300 4.300 3.700 600 

* Các dr an chuyn nIp hoàn thành sau 
nárn 2023 



STT Danh mvc  dir an 
Da dim 

XD 
Nang 1rc 
thiêtke 

Th&i 
gianKC- 

Quyêt dinh dâu tir di.rçic phê duyt K hoach 
trung han 
2021-2025 

Ké hoach 
b6 frI dn 

2022 

Kê hoach 
2023 

Ghi chO 
So quyet dnh; 

ngày, tháng, nãrn 
ban hành 

TMDT 
Trong do: 

NSDP 
. . 

TOngsô 

- Tnrmg THCS thj trn Gio Linh, Hang 
mvc: Nhà hoc bô mon 

GioLinh 
3 tang, 

1.196m2 
22-24 

4841/QD-UBND 
ngày29/11/2021 

cüa huyn GL 
8.200 7.500 7.500 2.300 2.300 

Các dr an khó'i cong mOi nOn: 2023 
Trumg TH&THCS Gio Quang; Hang 
rniic: Xây mri 01 phOng h9c, 01 phOng 
hçc Ting Anh 

Gio Linh 170ni2 23-25 
15.81NQ-HDND 

24/6/2021 
cOa huyn GL 

1.100 1.000 1.000 

2.8 TX Quang TrI 9.500 7.300 7.300 4.400 3.200 
* Các dz On hoàn thành nOn: 2023 

- Tnthng THCS Thành C& thj xã Quãng 
Trj (giai doan 1) 

TX 
. 

Quang 
Tn 

18 phOng 
hQc 

2 1-23 
1333/ QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cOa Tx Q.Tnj 
9.500 7.300 7.300 4.400 2.900 

* COc dy an kh07 cOng mói nOn: 2023 
Tnthng TH&THCS Lung Th Vinh, 
Hang mic: Nhà hQc b mOn và Nhà da 
näng 

TX 
Quáng 

Trj 
1.280m2 23-25 

141NQ-HDND 
ngày 30/6/2021 
cOa cOa Tx Q.Trj 

6.400 4.000 300 

2.9 TP Bong Ha 30.000 11.000 11.000 7.200 4.100 
* COc dr a,: hoàn than!: nOrn 2023 

- 

Tnr&ng THCS Nguyn Trãi (giai doan 
2), hang mllc: Nhà hiu b, nhà h9c da 
näng, san th thao và các hang mvc  phii 
trçi khác 

DOngHà 1.796m2 21-23 
2998/QD-UBND 
ngày29/12/2020 

cOa TP D.Hà 
30.000 11.000 11.000 7.200 3.800 

* COc d1 On khO'i cOng niOi nOm 2023 

San th dic và các hang mic phtt trçi 
Tnthng Tiu hc Nguyn Ba Ngçc 

DOngHà 700m2 23-25 
38/NQ-HDND 

25/6/2021 
cOa TP Dông Ha 

1.000 900 300 

II KHOA HQC - CONG NGH 48.377 43.132 43.132 14.322 8.326 
* COc dr an hoàn thành nO,,: 2023 

- 
Du ttr thit bj do hthng, thr nghim và 
thit bj cOng ngh sinh h9c (giai don 1) 

Toãntinh 
. 

Thiêtbi 
. 

21-23 
1338/QD-UBND 
ngày 28/5/202 1 

25.616 22.500 22.500 14.322 8.178 

* Chuãn bj du tu 

- 
Du tir thit bj do kr&ng, thir nghim và 
thit bj cOng ngh sinh hçc (giai don 2) 

Toãntinh 
. 

Thiêtbj 23-25 
116/NQ-HDND 

30/8/202 1 
22.761 20.632 20.632 148 



/ - 
Biusti3 

/ /  DANMVCIV5:' DAU TU CONG KE HOACH 2023 
NGUON vOr' DI1fN ACDA' P A THUOC TRACH NHIM NGAN SACH TA.? TRUNG 

(Kèin tkBáoáq /B-JlfjVD  ngàyjj /.'f /.tOLLeua  Uy ban nhán dan tinh,) 

\\ / b Din vj: Triu dông 

TI Danh mic dr an dim 
xây dmg 

Dia' :1 

thit 
gian KC- 

HT 

uyet dinh dau tix 
K hoach 
trung htn 
202 1-2025 

K hoach 
b trI dn 

2022 

K 
hoich 
2023 

Ghi chü s6 quyt djnh; ngày, 
thang, nãm ban hành 

TMDT 
T6ng s 

(tht Ca các 
ngun vn) 

Vn d6i 1rng 

Tang  
Trong do: 

NSDP 
TONG sO 876.706 161.195 161.195 134.051 60.963 31.971 

1 Y t, dan s6 và gia dInh 
Các dr an chuyn tip hoàn thành san 
nan 2023 

Dir an Du tu xay drng và phát trin h 
thng cung üng djch vii yt tuyn c sà 
tinh Quâng Trj 

Toàn tinh 

XD&CT các 
TYT; Cung 
cap 1TBYT 

Dâo tao 
DNNLYT 
tuyên CC S& 

2020- 
2024 

7 10/QD-UBND 
ngày 02/4/20 19 

151.042 31.035 31.035 26.270 18.444 4.000 

2 
Nông nghip, lam nghip, diem nghip, 
thüy lol và thüy san 
Các di an chuyiz tiep hoàn thành san 
niun 2023 

Dr an 1-Iin d?i  boa ngành Lam nghiêp và 
tang cu&ng tinh chng chju ving yen bin 

VL, GL, 
TP, HL 

PH&PT rrng 
yen bin 

(7.9 17 ha), tao 
icii Ich b&n 

vüiig tr RVB 

2019- 
2026 

1486/QDUBND 
ngày 18/6/20 19; 
286/QD-BNN- 
QHQT ngày 
21/01/2019 

248.443 72.982 72.982 64.684 26.229 18.000 

3 Giao thông 
Các d4r an hoàn thành nà,n 2023 

Dtj an Xây drng cAu dan sinh và quãn 1' 
tài san dix&ng dja phircrng (LRAMP) 

VL, CL, 
GL, DK, 
HH, TP, 

HL 

Xây dimg 
99,92 kin 

dumg; Báo 
duâng 

2.459km; XD, 
- nap cap, cai 
tao 52 cu 

2016- 
2022 

1073/QD-UBND 
ngày 13/5/20 19; 
2780/QD-UBND 

14/10/2019; 971/QD- 
UBND ngày 

27/4/202 1 

219.110 16.110 16.110 3.960 2.989 971 

4 Du lch 
C'ác de an chuyiz tip hoàn tlzành san 
,iá,n 2023 
Phát trin ca s& ht tAng du ljch h trçl cho 
tang trithng toàn din khu vrc tiu ving 
song Me KOng ma rng, giai don 2 - tiau 
dt,r an Quãng Trj 

Gio Linh 

BTCD; h 
thng xir 1 
nuâc thai, 

VSMT 

2018- 
2024 

138 1/QD-TTg ngày 
18/10/2018, 

2484/QD-UBND 
ngày 25/10/20 18 

258.111 41.068 41.068 39.137 13.301 9.000 



i. 
Biusi4 

/7  DAJjIL D)'A  \  Au TU CONG icE HOiCH 2023 

NGKJON VN  1  T  '1  G CAN DOI DO CAP TNH QUAN L' 
(Kè,n theo cáo  s4(  /BUBJ' ngàye2 /41 / cüa Uy ban nhán dan tinh) 

\\  1' 4... DVI: Triu dng 

STT Danh miic dtj an 
dim XD 

ke KC-HT 

Quyt dnh du tir 
K hoch 
trung han 
2021-2025 

K ho3ch 
bi trI dn 

2022 

K 
hoch 
2023 

Ghi chit S6 quyêt dinh; 
ngày, thitng, nim 

ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 
TONG CQNG 

A DIJ PHONG 79.495 6.895 6.895 3.000 35.295 

- 

fhr&ng ni c&u An Mo vào khu kru nim 
Tng bI thu Lê Du.n 

Triu 
Phong 

7,143km 18-22 
1710/QD-UBND 
ngày 30/6/2022 

79.495 6.895 6.895 3.000 3.895 

- 

Phân b cho các nhim vz, dr On cn 
dy nhanh tin d, cn trin khai thrc 
hin trong nãm 2023 

31.400 

B 
PHAN CAP DO CAP TINH QUAN 
L''(60%) 

492.390 276.788 397.578 135.281 135.275 

I HOAN TRA (TNG TRU1C 4.800 1.593 3.207 
- duCamHiu 4.800 1.593 3.207 

11 CHUAN BI DAU TU 20.000 2.580 2.000 
III QUVET TOAN CONG TRNH 98.000 33.053 18.000 
IV DAU TIINGANH, LiNH VI,JC 492.390 276.788 274.778 98.055 112.068 
1 Qucphong 
* Các dw an hoàn thành náin 2023 

- 
Nâng cp mt threing tü Sa TrAm xã Ba 
Nang di Pa Lin xã A Vao (giai doan 2) 

DakrOng 
11,472 

km 
16-23 

2375/QD-UBND 
ngày 30/10/20 15 
1808/QD-UBND 

12/7/2021 

98.000 7.478 7.478 4.960 2.5 18 

- 

Di.r&ng ham sâ chi huy thong nhAt th&i 
chiAn cüa lãnh do Tinh üy, HDND, 
UBND tinh QuOng Tn (Mat  danh: CH5- 
02) (giai doan 2) 

MAT MAT 
. 

21-23 
66/QD-UBND 

5/5/2021 
31.000 31.000 13.000 4.995 8.005 

~ V,n dAt 
giao trung 
htn 18 t' 

uong 
* Các 4 an khôi cong rnói náns 2023 

- 

Thi& bj Cong ST trn dja, Sâ chi huy 
trong din tp khu vrc phOng thu tinh 
QuOng Tn (giai doan 2) 

MAT MAT 22-23 
32/NQ-HDND 

14/7/2022 
10.500 10.500 10.500 10.500 

2 An ninh và trt tir, an toàn xã hi 
* Các dw an hoàn thành nan, 2023 

- 

Tri.i s& cong an xã Ba TAng, huyn 
Huâng Hóa 

Hu&ng 
Hóa 

377m2 22-24 
3726/QD-UBND 

23/11/2021 
3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 

* C'ác 4 an khó cOng n,ói nan: 2023 



STT Danh miic dij an 
Dia 

dirn XD 

Nàng 
1ic thit 

k 

Thôi 
gian 

KC-HT 

• Quyk djnh du tir 
K hoch 
trung hin 
2021-2025 

K hoch 
b trI dn 

2022 

K 
hoch 
2023 

Ghi chü So quyet dinh; 
ngay, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

- 
Nhà lam vic cong an quân sir xã Vinh 
Thai, huyn Vinh Linh 

Vinh 
Linh 

90 m2 22-23 
4083/QD-UBND 
ngày 22/11/2022 

cUa huyn VL 
1.300 1.200 1.200 1.200 

+ Von NS 
huyn 

3 Y t, dan so và gia dlnh 
* Các dir an hoàn fhành ,iärn 2023 

- 
Trung tam y t huyn Vinh Linh - Hang 
muc:KhoachndoánhInhánh,Khoa 
truyn nhim 

\'Tnh 
Linh 

1680m2 21-23 
4599/QD-UBND 
ngày28/12/2020 

cüa huyn VL 
19.000 16.000 16.000 11.000 5.000 

+VnNS 
huyn 

* Các dir an chuyn hap hoàn thành sau 
nám 2023 

- 

Du tu si:ra chta, nâng cp Ca sâ vt chAt 
y t tuyAn tinh, tuyn huyn 

Toàntinh 

6140m2 
+ cai 

t?o, süa 
chüa 

22-26 
384 1/QD-UBND 

29/11/2021 
74.500 18.000 18.000 3.000 9.745 +VOnXSKT 

4 Van hóa, thông tin 

* Các d(r an chuyên tiap hoàn thành sau 
nan: 2023 

- Nhà van hOa trung tam thj xã Quang Trj 
Quáng 

Tn 
3.600 m2 22-24 

1 138/QD-UBND 
ngày 02/11/2021 

cüa TXQT 
44.460 20.000 20.000 7.000 7.000 

+ Vn NS 
T.xA 

* Các dy an khó cong n:ói nan: 2023 

- 
Di.r&ng vào khu di tIch quAc gia Thành 
Tan S& 

Cam L 5,66 km 23-25 
40IQHDND 
ngày 5/7/202 1 
cüa huyn CL 

20.000 10.000 10.000 3.000 
+VOnNS 

huyn 

5 Phát tlianh, truyOn hlnh, thông tAn 
* Các d(r an hoàn thành nã,n 2023 

- 
Nhà dt may phat thanh, truyAn hInh t?i 
Trung tam truyên hInh k5 thut s 

DOng Ha 435 m2 22-23 
383 1/QD-UBND 

29/11/2021 
4.000 4.000 4.000 3.500 500 

* Các dr an chuyi: tiap hoàn thành sau 
nán 2023 

- 
DAu tir ca sà vt chAt dài truyn thanh 
cAp huyn trén da bàn tinh Quàng Trj 

Toàn tinh Thiêt bi 
. 

22-24 
3859/QD-UBND 

30/11/2021 
15.000 15.000 15.000 3.000 6.000 

6 Bão v môi trtrOng 
* Các dr an khOi cong mói nan: 2023 

- 
H thOng tuyn Ong dn ntrâc thai ci,un 
cOng nghip Diên Sanh 

HáiLäng 
1.220m3/ 
ngày dêm 

22-24 
639/QD-UBND 
ngày28/10/2022 

cüa huyn HL 
13.500 10.000 10.000 3.000 

7 Giao thông 



STT Danh mtic dtr an 
Nãng 

1irc thik 
k 

Thôri 
gian 

KC-HT 

Quyt djnh du tr 
K hoch 
trung hin 
2021-2025 

K hoch 
b tn an 

2022 

K 
hoch 
2023 

Ghi chü S quyt dnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hmnh 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 
* Các dir an hoàn thành nàrn 2023 

- Dir&ng Duang Van An (kéo dài), thj trn 
Cam L, huyn Cam LO 

Cam L 2429 m 21-23 
1530/QD-UBND 
ngày 02/8/2021 
cüa huyn CL 

27.000 16.000 16.000 11.000 5.000 
+ Von NS 

huyn 

* Các dij an chuyln dIp hoàn thành 
nan: 2023 

- Du&ng giao thông lien thôn Ma Lai-Tân 
Pun, xã Huàng Phiing, huyn Hu&ng Hóa 

Hithng 
Hóa 

2950m 22-24 
3755/QD-UBND 

23/11/2021 
8.300 8.300 8.300 4.500 2.000 

- 
Nâng cp mt s tuyn thr&ng ni thj, h 
thng din chiu sang khu vrc trung tam 
huyn Dakrông (giai don 2) 

Dakrông 3,63 km 22-24 
449 1/QD-UBND 
ngây 30/11/2021 
cUa huyn DK 

15.000 15.000 15.000 6.000 4.500 
+ V6n NS 

huyn 

8 Khu cong nghip và khu kinh t 

* Các dr an chuyln dIp hoàn than!: sau 
nan: 2023 

- 
Ca sâ ht tang C;im cong nghip Hãi 
Chánh 

Hái Lang 954,32 m 22-24 
773/QD-UBND 
ngày 29/11/2021 

cüa huyn HL 
13.000 10.000 10.000 4.600 4.000 

+ Von NS 
huyn 

* Các d an khói cong ,nó'i nárn 2023 

- 
H th6ng xir 1' rnrâc thai Cm cong 
nghip Hâi L, thj xã Quang Tr (giai 
don1) 

Quãng 
Trj 

200m3/ 
ngày/dêm 

23-25 
12/NQ-1-IDND 
ngày 30/6/202 1 
cOaTXQ.Tri 

4.290 3.000 3.000 1.000 
+ Vn NS thi 

- 
xa 

- 
H thng xir 1' ni.râc thai cim cong 
nghip Cam Thành, huyn Cam L 

Quang 
Trj 

1145m 23-25 
2446/QD-UBND 
ngáy 10/11/2022 

cüa huyn CL 
3.500 3.000 3.000 1.000 

+ Vn NS 
huyn 

9 Thu'oiig mi 
* Các d(r an hoàn thành nan: 2023 

- Chçi Cam Nghia, huyn Cam L Cam L 
3216 
quay 

22-24 
240 1/QD-UBND 
ngày 26/11/2021 

cüa huyn CL 
2.750 1.500 1.500 700 800 

+V6nNS 
huyn 

* Các dr an chuyln tilp hoàn thành sau 
nan: 2023 

- 
Nâng cp, ma rng chçi Tan Long, huyn 
H.r&ng HOa 

Htrâng 
Hóa 

132 10 
quy 

22-24 
6790/QD-UBND 

24/12/2021 
cOa huyn HH 

3.909 3.000 3.000 800 1.000 
+ Vn NS 

huyn 

10 Cp nwOc, thoát ntróc 
* Các dir an hoàn thành ,zá,n 2023 



STT Danh myc dr an 
flla 

dim XD 

Nàng 
1rc thik 

k 

Thôi 
gian 

KC-HT 

Quyt dnh du tir 
K hoich 
trung han 
2021-2025 

K hoch 
b trI dn 

2022 

K 
hoch 
2023 

Ghi chü S6 quyt dnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

- H th6ng cp nisâc tp trung huyn dáo 
C6n CO (giai doan 2) 

. 
CônCO 

Ging barn 
thu nirOc 
binvà 

HTTB XLE 

21-23 
1 16/QDUBND 

4/10/2021 
cüa huyn CC 

17.171 15.500 15.500 7.000 8.500 
+ V6n NS 

huyn 

11 H trçr doanh nghip 
H trçi khuyn khIch doanh nghip du 
tir vào nông nghip, nông thôn 

Toàn tinh H trq 2 1-25 4.000 1.000 1.000 
+ Vn dâu 
gia dt 04 t' 

12 Quãn1nhàntthc 
* Các dy an hoàn thành nan. 2023 

- 
SCra ch&a tru s?i lam vic chi nhánh Van 
phOng dt dai các huyn 

VL, HH, 
DK,CL, 

QT 

cãi to 05 
trVsàva 

trk 
22-24 

4469/QD-UBND 
29/12/2021 

3.810 3.810 3.800 1.500 2.300 

* Các dt air chuy&n tiLp hoàn than!. sau 
ná,n 2023 

- Cãi tao,  srra chiia try sO UBND tinh Dông Ha Cal tOo  22-24 
3839/QD-UBND 

29/11/2021 
30.000 30.000 30.000 9.000 11.000 

- F1i tru&ng huyn Oy Cam L Cam L 890 m2 22-24 
2409/QD-UBND 

30/11/2021 
cOa huyn CL 

14.600 8.000 8.000 4.500 2.000 
+ V,n NS 

huyn 

- 
Süa ch€ia nãng cp Try sO Dáng 
HDND, UBND xã Triu Nguyen 

Dakrông 990,6 m2 22-24 
4275/QD-UBND 

19/11/2021 
cOa huyn DK 

7.300 6.500 6.500 3.000 2.000 
+VônNS 

huyn 

* Các dr an khói cong niOi nOn: 2023 

- Cal tOo,  nâng cp tru sO lam vic SO 
Ngoivy 

Dông Ha Cài tOo  22-23 
1874/QD-UBND 

18/7/2022 
2.500 2.500 2.500 2.500 

- Nhà cOng vy huyn Dakrong DakrOng 500 m2 23-24 
15/NQ-HDND 

30/6/2021 
cOa huyn DK 

5.000 4.500 4.500 2.000 
+VônNS 

huyn 

13 Nganh, huh vrc khác 

- 
Chi thiic hin các du an tO ngun Chinh 
phOvayvchovay1ai 

12.000 5.500 3.500 



Biu s 05 
KE HO1CH 2023 

NGU i O A'f3't3 iJ CAP DO CAP }HJYN QUAN L' 
(Kern theo Báo ca s6j.1LT7V'ngày ,U / .44 /  Jj2Lcza  Uy ban nhân dan tinh) 

I) VT: Triu dng 

TT 
'- - 

Ni dung Keho3ch 
Tron do 

Ghi chO Can d& theo 
tiêu chI 

Thu sir dyng 
dt 

TONG CQNG 480.183 90.183 390.000 
1 Thànhph6DongHà 139.390 7.390 132.000 
2 Thj xã Quãng Trj 26.314 6.3 14 20.000 
3 HuynVinhLinh 80.168 10.168 70.000 
4 HuynHuàngHóa 27.928 12.928 15.000 
5 Huyn Gio Linh 34.982 9.982 25.000 
6 HuynDakrong 19.056 11.056 8.000 
7 Huyn Cam L 48.558 8.558 40.000 
8 Huyn Triu Phong 34.934 9.934 25.000 
9 Huyn Hâi LAng 64.570 9.570 55.000 

10 HuyndáoCnCó 4.283 4.283 



• 
<. .,,-.; ..  • ..t- 

/  DA1g4c DI 
VAN D4LU 

(Kern the' B4o cdo sc,èC.Li 

Bi&i s 06 
DAU TIX CONG KE HOACH 2023 
U' TU NGUON THU SLY DUNG  DAT 
D ngây,,J  /  4.1  / cüa L'Jy ban nhán dan tinh) 

DVT: Triêu dim 

STT Danh mc di an 
Dia 
. 

diem XD 
hrc thit 

kê 
gian KC- 

HT 

Quyt dnh &iu tir duçic phê duyt 
K hO?Ch 
trung h?n  
202 1-2025 

K hoach 
b6 tn den 

2022 

KO hoch 
2023 

Ghi chO S quyt djnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tong 
Trong do: 

NSDP 
TONG CONG 7.443.458 2.571.764 4.031.908 1.484.391 800.000 

A CAP Tf NH QUAN LV 7.443.458 2.571.764 1.931.908 631.391 410.000 

' 
NGUON THU TUJ' DAU GIA QSD 
DAT€1 4.938.773 1.975.133 1.674.945 512.476 350.000 

I.! Do dc dja chInh và qu5' phát trun dt 52.500 

1.2 Bó trI các cong trInh phát trin qu5 dat 1.091.626 1.091.626 970.200 267.838 158.400 

1 Cong cong ti các do th 
* Các dir an hoàn thành nárn 2023 

- Nghia trang phuc vii di diii mO Khu vl:rc 
BcsôngHiu 

DOng Ha 10 ha 
2021- 
2023 

2307/QD-UBND 
ngày30/8/2021 

22.270 22.270 22.000 19.850 2.150 

* Các di an chuyên ti6p hoàn tliành Sail 
nárn 2023 

- Khu do thj Bc song Hiu giai don 2 DOng Ha 41,6ha 
2020- 
2025 

2985/QD-UBND 
ngày 3 1/10/2019 

443.876 443.876 385.000 223.993 76.000 

- Khu dO thj Tan Vinh DOng Ha 18,l9ha 
2022- 
2025 

4640/QD-UBND 
ngày3l/12/2021 

60.800 60.800 60.200 21.000 30.000 

* Các dy an khó'i cong ,nOi nan: 2023 

- Khu do thj sinh thai Nam DOng Ha DOng Ha 62,58ha 
2022- 
2026 

106/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 

546.680 546.680 485.000 2.200 50.000 

- COng viên du&ng Hang Viicing Dông Ha 5,06ha 
2024- 
2025 

125/NQ-HDND 
ngày 30/8/2020 

18.000 18.000 18.000 795 250 CBDT 

1.3 Bt trI cho các cong trinh phát trin 
kinh t xã hi khác 3.847.147 883.507 704.745 244.638 139.100 

1 Bão v môi tru?ing 

* Các dy an chuyln tip hoàn thành sau 
nOn: 2023 

- 
MO hInh diem trung chuyn rác, x1r 1' rác 
tai các xã thuc dla  bàn huyn Hãi Lang, 
Vinh Linh, Triu Phong 

HL, TP, 
VL 

20.400 
m2 

2022- 
2024 

845/QD-UBND 
ngay22/3/2022 

14.600 14.600 14.600 3.950 5.010 



STT Danh mic dr an 
Dia 

diem XD 

Nãng 
Iirc thit 

k 

Thai 
gian KC- 

HT 

Quyt djnh du ti.r ducic phê duyt 
K hoach 
trung han  
202 1-2025 

K hoach 
b tn dn 

2022 

Ké hoach 
2023 

Ghi chü So quyt cljnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tng 
Trong do: 

NSDP 
Xây drng là dt chat thai rn sinh hot 
khu virc nghia trang 1it siTruOng San 
Va vüng Ian cn 

Gio Linh 750kg/h 
2022- 
2024 

129/NQ-HDND 
30/8/202 1 

8.418 4.000 4.000 2.000 

2 Giao thông 
* Các di an hoàn thành nan: 2023 

Di.ràng TrAn BInh Tr9ng (dog,: tItDp 
ngán inçn song Hiu dn QL.9) 

DôngHà 0,7km 
2020- 
2023 

2323/QD-UBND 
ngày 18/8/2020; 
2940/QD-UBND 
ngày 16/11/2022 

63.502 63.502 49.100 44.200 4.900 

Hoàn thin ha tang dumg Trân Binh 
TrQng(dogntftththngNTTdênththng 
Diçn Bién P/ia) 

DOngHà 2,4 km 
2021- 
2023 

4047/QD-UBND 
ngày 07/12/202 1 

9.860 9.860 9.500 9.300 200 

Triêu 
. 

Phong 
45m 

2021- 
2023 

1881/QD-UBND 
ngày 16/7/2020 

19.000 19.000 18.000 11.000 7.000 

Du&ng nôi tr câu chui dix&ng sat (tai nut 
giao DT575a vài quc l 1) di DT575b, 
huyn Gio Linh 

Gb Linh 3253,2m 
2021- 
2022 

1036/QD-UBND 
ngày 20/4/2020 

19.500 6.500 6.500 4.200 2.300 

Via he và h thng thoát rnthc di.r&ng 
Trn Cao Van, TP Dông Ha 

DôngHà 610m 
2022- 
2023 

3557/QD-UBND 
ngày3l/12/2021 
cüa TP Dông Ha 

12.000 10.000 10.000 5.000 2.000 

Via he dithng L' Thuäng Kit, TP Dông 
Ha 

DOng Ha 
26510 

m2 
2022- 
2024 

2999/QD-UBND 
ngày 29/12/2020 
cüa TP Dông Ha 

20.000 20.000 18.000 10.400 7.600 

D an Phát triên các do thj d9c hành lang 
tiCu vüng sOng Me KOng 

DH, HH 02 do th 13-22 

2830/QD-UBND 
ngày 04/11/2016 
1073/QD-UBND 

13/5/20 19 

2.446.067 2 16.645 150.447 109.323 10.000 

* Các d an chuyln tip hoàn than/i sau 
ná,n 2023 
Dthng Trn Quang Khãi ni dài (doan tr 
di.r&ng Han Mc TCr dn duing Lê Thánh 
lông) 

Dông Ha 360 m 
2022- 
2024 

304/QD-UBND 
ngày 14/02/2022 
cüa TP DOng Ha 

20.000 16.000 16.000 5.000 
+ NS thành 

ph6 

Via he và h thng thoát rnrâc dträng Lé 
Lqi, TP Dông Ha 

DongHà 1730m 
2022- 
2024 

796/QD-UBND 
ngày25/4/2022 
cCa TP Dông Ha 

19.000 16.000 16.000 6.000 
+ NS thành 

ph 



STT Danh m1ic dr an 
Dja 

diem XD 

Nang 
ltrc thit 

kê 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt d4nh  du tu thrçic phê duyt 
K hoch 
trung han  
202 1-2025 

K hoach 
b6 tn dn 

2022 

K hoach 
2023 

Ghi chi S6 quyt djnh; 
ngày, tháng, nãm 

ban hành 

TMDT 

Tong s6 
Trong do: 

NSDP 

- 
DngnitücuThchHãndntrung 
tam phu&ng An DOn, TX Quãng Trj 

TP, QT 
7,498,35 

m 
2018- 
2024 

25 14/QD-UBND 
ngày30/10/2018; 
2639/QD-UBND 
ngày 13/10/2022 

80.000 50.000 45.000 7.175 12.000 

- 
Du&ng giao thông vào thác Ba VOi, 
huyn DakrOng 

Dakrông 1.500m 
2022- 
2024 

3866/QD-UBND 
ngày30/11/2021 

20.000 20.000 20.000 5.000 7.000 

- 
H thng thoát nrnc khu vrc tThYI 
THCS Phan Dlnh Phüng và khu phô 2 
phtr&ng 5 

DOng Ha 1,5 kin 
2022- 
2024 

1138/QD-UBND 
ngày 0 1/6/2022 

56.200 20.000 20.000 7.000 
+ NS thành 

ph 

* Các d(r an khái cong ,nOi nám 2023 

- 
Di.r&ng Lê Thánh TOng, thành ph Dông 
Ha (doan Lê Lçii - Hung Vucmg) 

Dông Ha 659m 
2022- 
2025 

792/QD-UBND 
ngày 22/4/2022 
cüa TP Dông Ha 

89.000 75.000 75.000 14.000 

- 
Di.r&ng hai dAu cu dâyväng song Hiu- 
giaidon 1 

Dông Ha 910rn 
2022- 
2026 

2956/QD-UBND 
17/11/2022 

175.000 175.000 81.198 800 7.000 

- 
Nâng cp mt s6 tuyn thr&ng ni thj th 
trn H Xá, huyn Vinh Linh 

Vinh 
Linh 

1460m  
2023-  
2024 

4056/QD-UBND 
ngày 22/11/2022 

cCa i1uyn VL 
15.000 12.000 12.000 4.000 

3 Khu cong nghip và khu kinh t 
* Các dr an hoàn thành nan: 2023 

- 

Dtthng kt ni KCN DOng Nam Quang 
Trj dn cãng Cra Vit (dtrng trung tam 
triic dcc KKT DOng Nam, tinh Quâng 
Tn) 

T1U 
Phong, 

Hái Lang 
23 km 

2017- 
2022 

2986/QD-UBND 
ngày 30/10/20 17; 
2163/QD-UBND 
ngày 19/8/2019; 
1752/QD-UBND 
ngày 09/7/2021 

630.000 13.400 13.400 8.883 4.500 

4 Thtro'ng mi 
* Các dir an hoàn thành náin 2023 

- 
Nâng cp, ma rng chçi Tan Lien, huyn 
HithngHóa 

Hu&ng 
Hóa 

7.364m2  
2020- 
2023 

3234/QD-UBND 
ngày24/10/2019 

10.000 2.000 1.000 407 590 

5 Cp ntró'c, thoát nuIrc 

* Các d an chuyn tilp hoàn thành 
nO,,: 2023 

- 
11 th6ng cp nuàc tp trung vüng nông 
thôn 

HH, DK, 
CL, HL 

5.343 
h dan 

2022- 
2024 

4100/QD-UBND 
ngày 09/12/202 1 

60.000 60.000 60.000 7.000 12.000 



STT Danh mic d an 
diem XD 

Nãng 
1rc thiát 

k 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt dlnh  du Pr dtrçic phê duyt 
K hoach 
trung han  
2021-2025 

K hoach 
b6 tn dn 

2022 

Kê hoach 
2023 

Ghi chü S quyM djnh; 
ngày, tháng, nãm 

ban hành 

TMDT 

Tang 
Trong do: 

NSDP 
6 Ngành, linh vlyc khác 

* Cdc dy' an chuyln flIp hoàn thành sai' 
nárn 2023 

- H trçi ru dài du Pr bàn tinh 2 1-25 5.000 2.000 1.000 

- 
H trç các huyn däng k xây drng 
huytn dat  chun nông thôn mâi giai don 
2021-2025 

+ 
H trçi huyn Vinh Linh dang k xây 
drnghuyndatchunnôngthônm&igiai 
doan 202 1-2025 

Vinh 
Linh 

2021- 
2025 

10.000 10.000 10.000 4.000 3.000 

+ 
H trçl huyn Gio Linh däng k xây dirng 
huyn dit chun nông thôn mài giai don 
2021-2025 

Gio Linh 
2021- 
2025 

10.000 10.000 10.000 4.000 3.000 

+ 
H trçl huyn Triu Phong dàng k xây 
dirng huyn dt chun nông thôn m&i giai 
doan 2021-2025 

Triu 
Phong 

2021- 
2025 

10.000 10.000 10.000 4.000 3.000 

+ 
H trçi huyn Hâi Lang däng k' xây drng 
huyn dat  chun nông thOn m1i giai doan 
2021-2025 

Hãi Lang 
2021- 
2025 

10.000 10.000 10.000 4.000 3.000 

* Các dy an khôi cong ,nO nOn: 2023 

- H trçv phát trin kinh t tp th& hcxp tác 
xa 

Toàn tinh 
2022- 
2025 

20.000 20.000 20.000 6.000 

II 
NGUON THU TUDAU GIA, DAU 
THAU CAC iuiu DAT CHO NHA 
DAU TUS1YDVNG 

2.255.025 569.271 242.880 115.882 50.000 

11.1 Do dc dla  chInh và qu5 phát trin dat 7.500 
11.2 Các di an phát trin KTXH 2.255.025 569.271 242.880 115.882 42.500 

1 Quc phông 
* C'ác 4 On hoàn thOnh nOn: 2023 

- 

Dtr&ng hm sâ chi huy thng nht th&i 
chin cüa lath dao  Tinh ày, HDND, 
UBND tinh Quãng Trj (Mat danh: CHS- 
02) (giai doan 2) 

MT MAT 
2021- 
2023 

66/QD-UBND 
5/5/2021 

31.000 31.000 18.000 14.000 4.000 

+ Vn 
NSTT giao 
trung han 
13 t'.' dng 

2 Vn boa, thông tin 
* C'ác 4 an hoàn thOnh nOn: 2023 



STT Danh mic dr an 
Dia 

diem XD 

Nang 
lrc thit 

k 

Th&i 
gian KC- 

HT 

Quyt dinh du tti duçic phê duyt 
K hoach 
trung han  
202 1-2025 

K hoach 
b6 trI den 

2022 

K hoach 
2023 

Ghi chü S quyt djnh; 
ngày, tháng, nãm 

ban hành 

TMDT 

Tng s6 
Trong do: 

NSDP 

- 
Trung tam Van hóa - Th thao huyn Hái 
Lang 

Hái Lang 2.857m2 
2020-  
2023 

189/QD-UBND 
ngày 14/4/2020 
694/QD-UBND 
ngày 09/11/2022 
UBND huyn HL 

37.400 15.533 6.000 5.000 1.000 

- 
KhenthghuynCamLdatchun 
nOng thôn m&i 

CamL 1668m 
2021- 
2023 

1444/QD-UBND 
30/7/2021 

cüa huyn CL 
10.000 5.500 5.500 3.000 2.500 

* Các dij an chuyn flip hoàn thành sau 
nan: 2023 

- Nhà a vn dng viên nAng khiu tinh DOng Ha 2000 m2 
2022- 
2024 

3834/QD-UBND 
ngày 29/11/2021 

23.000 23.000 23.000 7.000 4.000 

3 Gino thông 
* Các d(r an hoàn thành nám 2023 

- 
Nâng cp dumg DF143 huyn Triu 
Phong 

Triu 
Phong 

4045 m 
2021- 
2023 

1989/QD-UBND 
22/10/2020 

cCahuynTP 
14.825 14.000 14.000 7.500 6.500 

- 
Xây drng h thng thoát rnrâc clu&ng L' 
Thi.r&ng Kit (don Km 1+784 - 
Km2+860), TP Dông Ha 

Dông Ha 
475,55 

m 
2021- 
2023 

2005/QD.UBND 
ngày 24/7/2020 

5.000 5.000 5.000 4.682 200 

- 
Du&ng Nguyn Trãi n6i dài (doan 
quc 1 9 dn duâng Trn BInh Tr9ng) 

Dông Ha 472,43m 
2021 
2023  

3000/QD-UBND 
ngày 29/12/2020 
cüa TP Dông Ha 

24.000 20.000 17.000 9.700 7.300 

- 
Nâng cAp mt s tuyn dtr&ng ni thj thj 
trAn Khe Sanh, huyn Huâng Hóa 

Hithng 
Hóa 

3061,68 
m 

2021- 
2023 

3975/QD-UBND 
25/12/2020 

cüa huyn H.Hóa 
13.000 9.100 9.100 3.000 4.000 

- 
KCnh tiêu thoát nuâc Khu ph6 3 phing 
An Don, TX Quãng Trj (lien k rn khU 
vrc phát trin do thj BAc Thành C) 

Quãng 
Tn 

945 m 
2021- 
2023 

1332/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

5.000 5.000 5.000 3.000 2.000 

* Các dr an chuyên flip hoàn thành sau 
nan: 2023 

- 
Xây drng các c&u vuqt Lu trén tuyAn 
DT.586 qua da bàn huyn Hrang Hóa 

Hu&ng 
Hóa 

0,36 ha 
2022- 
2024 

1417/QD-UBND 
ngày 25/5/2022 

26.800 2 1.800 2 1.800 5.000 

- 
Du&ng yen biAn kt ni vài hành Lang 
kinh tá Dông Tây 

VL, TP, 
GL, DH 

55,7 km 
2021- 
2025 

4282/QD-UBND 
ngày 17/12/202 1 - 

2.060.000 4 16.338 100.480 53.000 1.000 



STT Danh miic d%r an 
Dia 
. 

diem XD 

Nang 
lijc thit 

kê 

Thai 
gian KC- 

HT 

Quyt dnh du tu duçic phê duyt 
K hoach 
trung han  
202 1-2025 

K hoach 
b6 ti-I c1n 

2022 

Ké hoach 
2023 

Ghi chi S quyt djnh; 
ngày, tháng, nàm 

ban hành 

TMDT 

Tong 
Trong dO: 

NSDP 
4 Thtro'ng mi 
* Các dr an hoàn thành ithin 2023 

- 
Chçi trung tam khu vrc Ta Ri,it, huyn 
Dakrông 

Dakrong 910 m2 
202 1- 
2022 

27 16/QD-UBND 
ngày28/12/2020 

cOa huyn Dakrông 
5.000 3.000 3.000 2.000 1.000 

5 H trçr doanh nghip 

- H trçc khuyn khIch doanh nghip du tu 
vào nông nghip, nông thôn 

Toàn tinh 
- 

Ho trq 22-25 15.000 4.000 4.000 
+NSTT 01 

dOng 

III 
NGUON THU DAU GIA QSD DAT O 
TM KKT THUONG MA.! DA&C BIET 
LAO BAO 

249.660 27.360 14.083 3.033 10.000 

111.1 Do dc dja chInh và qu phát triên dt 1.500 

111.2 
Các cong trInh phát triên qu dat Va 
phát trien KTXH khác 

249.660 27.360 14.083 3.033 8.500 

1 Khu cong nghip và khn kinh t 
* Các dir an hoàn thành nan: 2023 

- 
H th6ng xr 1' nuâc thai KCN Quán 
Ngang (giai doan 1) 

Gio Linh 
1500m3/ 

ngáy 
dêm 

2016- 
2022 

614/QD-UBND 
ngày 29/6/20 16; 
6078/UBND-CN 
ngày 3 1/12/2020 

104.000 4.000 3.483 3.033 450 

- 
Ca sa ha tAng Khu tái djnh ci.r Lao Báo - 
Tan Thành (giai doan 2) 

Hixàng 
Hóa 

San 
nên+ 
du&ng 

2015- 
2021 

628/QD-UBND 
ngày 31/3/2017 

51.660 14.360 1.600 1.600 

* Các d,,r an chuyln tilp /ioàn thành san 
nárn 2023 

- 
San nAn và HTKT thit yAu tai Khu vrc 
TTCK QuAc tA La Lay - tinh Quang Tn 
(giai don 2) 

DakrOng 

Bãi xuat 
2,45 ha; 

bãi nhp 

0,67 ha 

2022- 
2025 

1349/QD-UBND 
ngày 3 1/5/2021 

94.000 9.000 9.000 6.450 
+Von 
NSTW 

B cAp HUYN QUAN LY 2.100.000 853.000 390.000 
Chi tiAt tai 
biêusô5 
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D ngay/ //, /  4j.cáa  Uy ban nhán dan tin/i,) 

STT Danh mic du an 
Dia dim 

XD 
NAng hrc 
thiêt ké 

Thai gian 
KC-HT 

Quyêt djnh dâu tti thrçTc phê duyt 
Kêhoch 
trung hn 
202 1-2025 

Kêho?ch 
b tn dn 

2022 

Kê hoach 
2023 

Ghi chü S quyt dnh; 
ngày, tháng, nãm 

ban hành 

TMDT 

Tong  
Trong do: 

NSDP 

TONG CONG 303.114 15 1.033 162.680 39.068 45.000 

GIAo DUC, DAO TAO VA GIAO 
DUC NGHE NGHIEP 

50.314 27.000 26.250 11.834 10.000 

* Các dz an hoàn thành nãm 2023 

- 
Trtr&ng Tiêu hc và THCS xã Triu 
D, huyn Triu Phong 

Triu 
Phong 

1.245m2 21-22 
2558/QD-UBND 

31/12/2020 
cüa huyn TP 

5.500 5.000 5.000 4.300 500 

- 
TruOng Mm non Hái Thai, huyn 
Gio Linh 

Gio Linh 
6 phOng 

hoc 
21-22 

4382/QD-UBND 
25/12/2020 

cüa huyn GL 
6.000 5.500 4.750 3.404 1.346 

- 
Trung tam chInh tn huyn Vinh Linh, 
hang mic: Xây miii nhà hi tnr?Yng và 
các hang miic phi trçi 

\Tj'pJ1  

Linh 

2 tang, 
HT 

686m2 
2 1-23 

3637/QD-UBND 
ngày 25/8/2021 
cüa huyn VL 

7.000 6.000 6.000 2.300 3.700 
+ Von 

NS huyn 

* Các dr an chuytn titp hoàn than/i 
sau nárn 2023 

- 

Tru&ng Cao dng k5' thut tinh Quãng 
In; Hing mic: xây mcci giáng duing 
da nãng, cãi tao và ma rng nhà hiu 
b, cãi t?o  khi phOng hçc 

DOngHà 

GDDN: 
1.496 
m2; 

NHB, PH 

22-24 
3833/QD-UBND 
ngày 29/11/202 1 

24.414 5.200 5.200 1.830 2.454 
+ Vn 
NSDP 

* Các d, an khái cong mói nan, 2023 

- 
Trung tam bi di.r6ng chinh trj huyn 
Cam Lô 

CamL Xâymâi 23-25 
44fNQ-HDND 
ngày24/6/2021 
cUa huyn CL 

7.400 5.300 5.300 2.000 
+ Von 

NS huyn 

II Y TE, DAN sO VA GIA DiNH 109.400 88.000 83.930 7.234 20.500 
* Các dr an hoàn than/i nárn 2023 



STT Danh mic dix an 
Dia dim 

XD 
NAng hrc 
thit k 

Th&i gian 
KC-HT 

Quyt djnh du Pr duçic phê duyt 
Kê hoch 
trung hn 
2021-2025 

Kê hoch 
b6 trI dn 

2022 

Kê hoach 
2023 

Ghi chü S quy& djnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tong  
Trong do: 

NSDP 

Cãi t?o,  nâng cp Trung tam y t 
huyn Cam L 

Cam L 353,5 m2 20-22 
2727/QD-UBND 

28/12/2020 
cüa huyn CL 

6.000 5.500 5.300 4.300 1.000 

* Các dr an chuyên tkp hoàn thành 
saii ,zám 2023 

Du Pr süa cha, nâng cap cci sâ vt 
chit y t tuyn tinh, tuyn huyn 

Toàn tinh 

6140m2 
+ cãi 

t?o, sra 
ch€ra 

22-26 
384 1/QD-UBND 

29/11/2021 
74.500 56.500 52.630 434 10.000 

+ Vn 
NSDP 

Tram y t xã Vinh Thai, huyn Vinh 
Linh; Hang mic: xây mâi nhà 2 tng 
và các hang mic phii trçi 

Vinh 
Linh 

420 m2 22-24 
5048/QD-UBND 

30/11/2021 
cUa huyn VL 

4.200 4.000 4.000 1.250 2.000 

H trq 
d?t 

chun 
NTM 

Tram y t xã Cam Nghia Cam L 460 m2 22-24 
2385/QD-UBND 
ngày 25/11/2021 

cüa huyn CL 
5.000 4.000 4.000 1.250 2.000 

+ Von 
NS huyn 

* Các di an khái cong ,nói nan, 2023 
Tram y té xa Vinh Khê, huyn VTnh 
Linh; Hang mvc: xay mri nhà 2 tang 
và các hong mic ph trcl 

Vinh 
Linh 

420 m2 23-25 
12/NQ-HDND 
ngày 24/6/2021 
cüa huyn VL 

4.200 4.000 4.000 1.500 
+ Von 

NS huyn 

Nâng cp các tr?m y t xã trên dja bàn 
huyn Hài Lang (xã Hal Chánh, Hái 
Tnr&ng, Hãi Quy, Hãi Que, Hãi Djnh) 

Hâi Lang 2384 m2 23-25 
405/QD-UBND 
ngày 30/6/2021 
cUa huyn HL 

6.500 6.000 6.000 2.000 
+ Von 

NS huyn 

- 

Dâu Pr, nâng cp các tr?m y tê trên dja 
bàn TP Dông Ha (Phi.r&ng 2, Phu&ng 
4, Phithng Dông Giang, Phurng Dông 
Thanh) 

Dông Ha 900 m2 23-25 
361NQ-HDND 
ngày 25/6/202 1 
cüa TP Dong Ha 

9.000 8.000 8.000 2.000 
+ Von 
NS Tp 

CONG TR!NH CONG CQNG, 
PHUC Lqi XA HQI 

143.400 36.033 22.500 8.000 8.500 

* Các d, an hoàn thành nãm 2023 



STT Danh miic dir an 
Dia dim 

XD 
Nàng 1rc 
thiêt kê 

Thai gian 
KC-HT 

Quy& djnh du tr &rçic phê duyt 
Kê hoch 
trung h?n  
2021-2025 

Kê hojch 
b trI dn 

2022 

K hoch 
2023 

Ghi chü s6 quyt djnh; 
ngày, tháng, nàm 

ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

- Trung tam Van hóa - Th thao huyn 
Hâi Lang 

Hãi Lang 
Nhà 

2.857ni2 
20-22 

189/QD-UBND 
ngày 14/4/2020 

UBND huyn HL 
37.400 15.533 2.000 1.000 1.000 

+ Von 
NS huyn 

- 

H thng thoát rnrâc và din chiu 
sang Khu di tich ChInh phü cách 
mng lam thai cong hOa min nam 
Viêt Nam 

CamL 
TN 1258 
rn;HTD 
1086m 

21-23 
2795/QD-UBND 

28/12/2020 
cüahuynCL 

6.000 5.500 5.500 5.000 500 
+ VOn 

NS huyn 

* Các dr an chuyên tip hoàn thành 
sau nãm 2023 

- 
Nhà van hóa trung tam huyn With 
Linh 

With 
Linh 

3.950m2 21-24 
4606/QD-UBND 

28/12/2020 
cüa huyn VL 

71.000 10.000 10.000 2.000 5.000 
+ Von 

NS huyn 

* Các dr an khói cong ,nói ná,n 2022 

- San vn dng huyn Hái Lang Hâi Lang 7,7 ha 23-25 
08a/NQ-HDND 
ngày 23/6/202 1 
cüa huyn HL 

29.000 5.000 5.000 2.000 
+ Von 

NS huyn 

IV H trQ xây dijng Nông thôn mO'i 30.000 12.000 6.000 
- HuynHaiLang 7.500 3.000 1.500 
- HuynTriuPhong 7.500 3.000 1.500 
- Huyn Wnh Linh 7.500 3.000 1.500 
- HuynGioLinh 7.500 3.000 1.500 
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