
UYBAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - TLr do - Hnh phñc 

Quáng Trj,  ngày4s  tháng nãm 2021 

T TRINH 
V vic cho kin di vói dir kin Ké hoch du tir cong 

nguin vn Ngãn sách Trung irong näm 2022 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh 

Can c1r Lut T chirc chinh quyn dja phirang ngày 19/6/20 15; 

Can ci'r Lut süa di, b sung mt s diêu cüa Lut To chixc ChInh phü và 
Lut To chirc chInh quyên dja phixcmg ngày 22/11/2019; 

Can c1r Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can ci.r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cOa Lut Dâu tu công; 

Can cir Chi thj s 20/CT-TTg ngây 23/7/2021 cüa Thu wang ChInh phü v 
vic xay dimg kê hoach phát triên kinh tê - xa hi và dir toán ngãri sách nba 
niiac näm 2022 và Van bàn so 4881/BKHDT-TH ngày 26/7/2021 cOa B Ké 
hoch và Dâu tu ye xây drng ke hoch kê hoch dâu tu cOng nãm 2022; 

Can cir Nghj quyét s 70/NQ-HDND ngày 25/6/2021 cOa HDND tinh ye 
vic thông qua dir kiên Kê hoch dâu tu trung hn von Ngân sách Trung wmg 
h trçl giai dotn 202 1-2025 (lan 3); 

Thirc hin huang dn tui Van bàn so 488 1/BKHDT-TH ngày 26/7/202 1,  
cüa B Kê hoach  và Dâu tu "dja phu'o'ng to chic dánh giO tInh hInh thyv hin ké 
hoqch dáu tu' cóngnäm 2021 và xdy drng Ice hogch dáu tu' cOng nàm 2022 gii 
B5 Ké hogch và Dáu tu', Bó Tài chInh trtthc ngày 31 tháng 7 nám 2021" và quy 
djnh tai  Khoãn 5 Diêu 56 Lut Dâu iii cong "Truó'c ngây 25 tháng 7 hang nãm, 
Uy ban nhán dan báo cáo Hói dOng nhán dan ci?ng cap thông qua dii kiên ice 
hoach ddu tu' cOngnárn sau", UBND tinh kInh trInh k3i h9p thir 4 -, HDND tinh 
khóa VIII cho 2 kiên dôi vâi dir kiên ké hoach dâu tu cong nguOn vOn Ngân sách 
Trung txang näm 2022, cii the nhu sau: 

Tng ngun vn du tu cOng k hoch 2022 cOa tinh Quàng Tr là 
3.383,933 t dng, bang 105% so vai k hoach 2021 dugc Thu w&ng ChInh 
phU giao và bang 93% so vOi ké hoach  2021 duqc HDND tinh giao, trong do: 

- Vn du tu ngân sách dja phuong là 1.566,877 bAng 150% kê hoch 2021 
dã &rc ThU wang ChInh phU giao a bang 107% ké hoch 2021 duc HDND 
tinh giao, cii the: 

So:  AA  /TTr-UBND 



TM. UY BAN NHAN DAN 
HU TICH 

Vô Van Htrng 

+ Ngân sách can di theo tiêu chI dir kin 419,877 t dng, bang 106% k 
hoach 2021; 

+ Du tu t1 ngun thu sr diing dt dir kin 1.107 t' dng, b.ng 220% kê 
hoch 2021 dã duc Thu tuâng ChInh phü giao và bang 120% kê hoach 2021 dã 
duçic HDND tinh giao; 

+ X s kin thit dir kin 40 t dng, bAng 100% k hoach 2021; 

- Vn ngân sách Trung bring d1r kin 1.817,056 t dng, bAng 83% kê 
hoach 2021, cii the: 

+ Trung i.rclng h trçl milc tiêu (van trong nuâc): dir kién 1.065,036 t' 
dông, bang kê hoach 2021; trong do: 

* Các dr an tr9ng dim d? kin 300 t' dng, bAng 200% k hoach 2021; 

* DAn tir theo ngành lmnh virc dir kin 765,036 t' dng bAng 122% k 
hoach 2021 (tuy nhiên nêu tInh ké hoach 2021 dâu tu theo ngành linh virc bao 
gôm cá khoân hoàn ira rng truóc ngãn sách Trung i.rong thI dir kiên dâu tu theo 
ngành linh vrc kê hoach 2022 chi bang 84% kê hoach  2021). 

+ Vn nuOc ngoài dir kin 752,02 t5' dng, bAng 68% k hoach 2021. 

UBND tinh d nhj kS'  h9p thr 4 - HDND tinh khOa VIII cho kin &1 
vri dr kiên ké hoach  dâu tu' cong nãm 2022 (nhu Báo cáo kern theo) và së tiêp tic 
bô sung, báo cáo Bô Kê hoich và Dâu tu', Bô Tài chInh theo Nghj quyêt cüa 
HDND tinh. 

(Co dt tháo Nghj quye't cüa HDND tinh dinh kern theo) 
UBND tinh kInh trInh k' h9p thir 4 - HDND tinh khóa VIII xem xét, quyêt 

djnh.I. 

Nol n/ian: 
- Nhu trén; 
-TTHDNDtinh; 
- IT UBM'JTQVN tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinli; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Sà Ké hoach va Dâu ttr; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, 



HO! BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

S: /NQ-HDND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bôc lap - Tir do - Hnh phéc 

Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGHI QUYET 
V vic cho kin di vó'i dir kin k hoch (tâu tir cong 

ngun vn Ngân sách Trung u'ong nãm 2022 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, K( HOP THU' 4 

Can c&Luát Td cht'c chInh quyn djaphu'ctngngay 19/6/2015, 

Can c& Lut tha dó'i, bd sung m5t so' diu cla Lu<t To' cháv ChInh phi và 
Lu4t To chtc chInh quyên dfa phu'cing ngày 22/11/2019, 

Can cj' Lut Ddu tu cOng ngày 13/6/2019; 

C'án ct Nghf quyê't so' 973/2020/UBTvQI-J.14 ngày 08/7/2020 cia LJy ban 
Thtthng vy Quoc hi quy dfnh ye các nguyen tác, tiêu chI và dfnh mz'c phán bó 
vOn dáu tu cOng nguOn ngán sách nhà nuác giai doqn 2021-2025; 

Can ct Nghi d'fnh sO' 40/2020/ND-C'p ngày 06/4/2020 cza GiIn/'z pht quy 
djnh chi tiét thi hành môt sO diêu cia Lut Dáu tu' cOng. 

Gán th Quyé't cl/nh sO'26/2020/QE)-TTgngay 14/9/2020 cza Thi tithng 
C?iInh phi quy cl/nh chi tiêt thi han/i mç5t so cl/eu cia Nghf quyët sO 
973/2020/UBTVQI-114 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thtcc3ng vy QuOc hç3i quy 
cl/nh ye các nguyen tác, tiêu chI và cl/nh mtc phán bO vOn ddu tu' cOng nguOn 
ngdn sách nhà nu'O'c giai clogn 202 1-2025, 

Can cii' Chit/if so' 20/CT-TTg ngày 23/7/2 02 1 cüa 77th twang ChInh phi v 
vic xáy drng ké hogch phát triên k/nh té - xâ' hi và dy' toán ngán sách nhà 
rnthc nám 2022, 

Xét TO' trInh so' /TTr-UBND ngay ththng nám 2021 cüa UBND 
tinh ye vic cho j k/en dOi vói du' k/en kê hogch vOn Ngán sách Trung u'o'ng hO 
tro nám 2021; Báo cáo thám tra cüa các Ban H! dOng n/ian dan tinh, j k/en 
tháo luán cüa dqi b/eu H5i dOng n/ian dan tin/i tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thng nht di,r kin k hoach du ti..r cong ngun vn Ngân sách 
Trung i.rclng näm 2022 cüa tinh do UBND tinh trmnh tai kS' h9p. 

Diu 2. T chtrc thu'c hiên: 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh can cü Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan 
tinh báo cáo Bô Kê hoach và Dâu ti.r, Bô Tãi chInh du kiên ké hoach dâu tu cong 



ngun v6n Ngân sách Trung rcing nãm 2022 phü hçrp vi K hoach du tr cong 
trung han giai doan 2021 -2025 duoc Thu ttx6ng ChInh phü giao; khâ nang thirc 
hin cüa các cong trmnh, dçr an và tuân thu theo dung quy djnh cUa pháp 1ut. 

2. Thun trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
tinh, To di biêu Hi dông nhân dan tinh vã di biêu Hi dông nhân dan tinh 
phôi hcip v&i Ban Thuing trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay di.rçic Hôi dng nhân dan tinh Quáng trj, Khóa VIII, K' 
h9p thir 4 thông qua ngày tháng näm 2021 và Co hiu hrc kê ttr ngày thông 
qua.!. 

Ncri nhân: 
- UBTVQH, ChInh phCi; 
- Các B: KHDT, Tài chInh; 
- mu, u HDND, UBND, 
UBMTTQVN tinh; 

- Doàn DBQH tinh; 
- Dal biéu HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 

Van phôrig UBND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, Tài chInh, 

Kho bac Nhà ntrâc tinh; 
-LuuVT,KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 
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