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TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án

ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII.

UBND huyện trình HĐND huyện khóa XII, kỳ họp lần thứ 7 xem xét 
quyết nghị Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu 
tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, với các nội dung sau:

1. Các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công 
năm 2023

Việc xây dựng, điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải tuân thủ 
đúng các quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; tuân thủ 
đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định điều hành của UBND tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải tập trung vào việc thực hiện các 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, phù hợp với mục tiêu, 
chỉ tiêu theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND huyện về 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải đảm bảo cân đối, không bố trí dàn 
trải, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản vượt quá khả năng thanh toán của 
ngân sách địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia kiểm tra, 
giám sát của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023, như sau:
- Thanh toán dứt điểm nợ khối lượng hoàn thành các dự án đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
- Bố trí đủ 70% nhu cầu vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn 

thành trong năm 2023. Các dự án chuyển tiếp còn lại bố trí vốn theo tiến độ 
nhưng phải đảm bảo thời gian bố trí vốn theo Luật Đầu tư công.

- Đối với các dự án mới: Chỉ bố trí vốn cho các dự án phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch được duyệt, có tên trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn 2023-2025, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 
theo quy định và đảm bảo mức vốn bố trí tối thiểu bằng 30% so với tổng mức 
đầu tư được duyệt, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư.

2. Nguồn vốn đầu tư công năm 2023
2.1. Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh là 99.000 triệu đồng.



2.2. Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG
a) Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế 

- xã hội vùng DTTS và miền núi theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 của HĐND tỉnh là 59.380 triệu đồng.

b) Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh là 
650 triệu đồng.

c) Nguồn chưa phân bổ: Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững. 

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu trong năm 2022 theo Nghị 

quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh là 87.227 triệu đồng, 
gồm các chương trình sau:

- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu tiệu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 560 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết 
kiệm nước 500 triệu đồng.

- Nghị quyết về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 
Quảng Nam 3.218 triệu đồng.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, 
giai đoạn 2021 – 2025 40.000 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 
xã hội vùng DTTS và miền núi 12.079 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới 2.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện dự án Trồng rừng đầu nguồn Ngọc Linh (phần NS tỉnh 
đối ứng theo quyết định phê duyệt dự án) 5.000 triệu đồng.

- Bố trí thanh toán KLHT dự án Kè Sông Tranh 5.000 triệu đồng.
- Bố trí thanh toán KLHT dự án Đường GT từ QL40B vào xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM) 5.000 triệu đồng.
- Bố trí thanh toán KLHT dự án Đường GT Mai - Vân - Vinh 

(ĐH5.NTM)
5.000 triệu đồng.

- Bố trí thanh toán KLHT dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và 
UBND huyện  4.000 triệu đồng.

- Bố trí thanh toán KLHT dự án Đường vào vùng Dược liệu Trà Dơn 
4.370 triệu đồng.

Các nguồn vốn chưa phân bổ, gồm:
- Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh.



- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 
14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019 - 2020.

- Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 
(GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

- Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

- Cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030.

- Nghị quyết về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi 
công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026.

- Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ di tích được xếp hạng 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

2.4. Nguồn ngân sách huyện
- Nguồn XDCB tập trung theo phân cấp được phân bổ theo Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 25.286 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, dự kiến 2.700 triệu đồng.
- Nguồn đầu tư phát triển khác (điều chuyển một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đầu tư XDCB từ nguồn QLHC, sự nghiệp kinh tế để quản lý theo Luật Đầu 
tư công) là 29.550 triệu đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đã xác định là 303.793 
triệu đồng.

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023
- Bố trí để thực hiện các dự án chuyển tiếp và thực hiện các Chương trình, 

dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh, số tiền 159.350 triệu đồng.
- Bố trí cho các dự án khởi công mới 144.443 triệu đồng.
Đối với các nguồn vốn chưa xác định (vốn NSTW hỗ trợ, vốn thực hiện 

các Chương trình MTQG), UBND huyện căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XIX và tình hình thực tế địa phương để xây dựng danh mục các 
dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, để chủ 
động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Khi xuất hiện nguồn vốn và xác định 
được mức vốn cụ thể, UBND huyện lựa chọn trong danh mục dự án ưu tiên nói 
trên để quyết định đầu tư theo quy định và tổng hợp báo cáo HĐND huyện tại 
kỳ họp gần nhất.

4. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai 
đoạn 2023-2025 chia làm 4 nhóm dự án, như sau:

a) Nhóm các dự án lớn để tranh thủ nguồn NSTW, ngân sách tỉnh.
b) Nhóm dự án thực hiện theo Đề án cụ thể, gồm:
- Đề án KCH hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025.
- Đề án mở đường ô tô đến các thôn, giai đoạn 2021-2025.



- Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, giai đoạn 
2021-2025.

- Đề án xây dựng xã Trà Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
- Đề án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm hành chính huyện.
- Đề án xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao các xã, các thôn giai đoạn 

2021-2025.
- Đề án di thực sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2021-2025.
- Dự án trồng rừng gỗ lớn.
- Đề án thu gom, xử lý rác thải cho toàn huyện giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan xây dựng Đề án cụ thể, 

trong đó nêu rõ mục tiêu, danh mục dự án cần đầu tư, trình HĐND huyện xem 
xét thông qua để triển khai thực hiện.

c) Nhóm dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2023 khi xuất hiện nguồn vốn.
d) Nhóm dự án cơ hội để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân tài trợ.
Khi có kế hoạch thực hiện cụ thể của Trung ương, của Tỉnh về các 

Chương trình, dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2025 và khi xuất hiện 
nguồn vốn, UBND huyện sẽ lựa chọn các dự án trong danh mục nói trên để triển 
khai thực hiện và báo cáo HĐND huyện tại Kỳ họp gần nhất.

5. Một số giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2023
Về huy động nguồn lực: Huy động tất cả các nguồn lực hiện có từ ngân 

sách địa phương; các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp các sở ngành của 
Tỉnh để nắm bắt thông tin, tranh thủ kịp thời các nguồn lực đầu tư từ NSTW, 
ngân sách tỉnh; đẩy mạnh công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá, tạo điều kiện 
thuận lợi để kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế khác đầu tư trên địa bàn; đề 
ra các giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả sự tham gia của nhân dân thực 
hiện các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong quản 
lý điều hành kế hoạch đầu tư công 2023; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn để 
khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất; 
định kỳ hàng quý UBND huyện sẽ rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các 
chương trình, các dự án để việc giải ngân đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý dự án trong tất cả các khâu, từ khảo 
sát thiết kế, thẩm định, giám sát chất lượng thi công. Tiếp tục thực hiện việc tổ 
chức đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của UBND 
tỉnh.

Về giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định của 
Luật Xây dựng; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho các đơn vị có biểu hiện 
buông lỏng công tác quản lý dự án, chậm trễ trong quyết toán dự án hoàn thành; 
hạn chế tối đa việc giao nhiệm vụ đầu tư cho các cơ quan QLNN. Kiên quyết xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý đầu tư XDCB, kể 



cả đối với vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Phấn đấu 
100% các thủ tục đầu tư XDCB được quy định rõ về thời hạn giải quyết và thực 
hiện qua trung tâm giao dịch 1 cửa.

Khi xuất hiện các nguồn vốn mới ngoài dự toán, UBND huyện căn cứ vào 
nguyên tắc phân bổ chi đầu tư phát triển (tại khoản 1 nêu trên); danh mục các dự 
án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2023-2025 được HĐND huyện thông qua để 
triển khai ngay các thủ tục đầu tư theo quy định và báo cáo HĐND huyện tại Kỳ 
họp gần nhất. Trường hợp dự án nằm ngoài danh mục ưu tiên đầu tư trong giai 
đoạn 2023-2025 nói trên, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện 
thống nhất để lập các thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo 
HĐND huyện tại Kỳ họp gần nhất.

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên; CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, UBND.
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