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TỜ TRÌNH
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và

bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
__________________

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện khóa XI.

Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI đã xem xét quyết nghị thông 
qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 
30/12/2020), UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

Tuy nhiên, kể từ khi kết thúc kỳ họp lần thứ 14, Chính phủ, UBND tỉnh 
đã có một số văn bản chỉ đạo điều hành mới liên quan đến kế hoạch đầu tư công 
năm 2021, cụ thể:

- Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh cấp hỗ trợ huyện Nam Trà My số tiền 37 
tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

- Trong cơ chế điều hành ngân sách năm 2021, UBND tỉnh không quy 
định phải trích nộp 20% số thu tiền sử dụng đất về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

- Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 90/QĐ-UBND, giao 
UBND huyện Nam Trà My nhiệm vụ lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo 
chủ trương đầu tư 2 dự án lớn là Nâng cấp đường ĐH 1.NTM và ĐH 5.NTM.

- Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 17/QĐ-UBND, giao 
UBND huyện Nam Trà My nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án khắc phục hậu 
quả thiên tai từ nguồn dự phòng NSTW.

- Ngân sách huyện có phát sinh một số nguồn vốn đầu tư từ nguồn vượt 
thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2020.

- Phát sinh một số nguồn vốn tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, như: Của 
tập đoàn VinGroup, tổ chức VinaCapital …

- Có một số dự án sau khi phê duyệt quyết toán có giá trị thấp hơn so với 
tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Ngoài ra, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã có văn bản thống nhất 
kéo dài thời gian triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững, CTMTQG xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 sang năm 2021.

Vì những lý do trên, UBND huyện trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện 
khóa XI xem xét quyết nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 
2021, đồng thời bổ sung danh mục một số dự án chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch 
năm 2021, cụ thể như sau:



1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021
1.1. Các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn KH đầu tư công năm 2021: 

Vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND 
huyện Nam Trà My.

1.2 Nguồn vốn đầu tư công năm 2021
Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Nam Trà My 

trình quyết nghị kỳ này là 294.507 triệu đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, năm 
trăm linh bảy triệu đồng), trong đó:

- Nguồn NSTW hỗ trợ 53.454 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 134.867 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách huyện 82.126 triệu đồng.
- Nguồn khác (bao gồm các khoản tài trợ và huy động nhân dân đóng 

góp) 24.060 triệu đồng.
(chi tiết từng nguồn vốn trong Biểu 01 kèm theo)

1.3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021
- Bố trí để thực hiện các dự án TTKL, chuyển tiếp và thực hiện các 

Chương trình, dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh 38.856 triệu đồng.
- Bố trí cho các dự án khởi công mới 255.651 triệu đồng.

 (chi tiết từng nguồn vốn trong Biểu 02 kèm theo)
Ghi chú: Riêng đối với nguồn ngân sách huyện, tùy theo tiến độ thực hiện 

và giá trị quyết toán của từng dự án, UBND huyện sẽ linh hoạt điều chỉnh mức 
vốn bố trí giữa các dự án để đảm bảo kết quả giải ngân cao nhất, nhưng không 
vượt quá tổng nguồn vốn ngân sách huyện đã bố trí.

2. Bổ sung danh mục một số dự án chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 
2021

Mặc dù các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 được kéo dài; một 
số Đề án của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 đã ban hành, nhưng đến nay chưa 
có quyết định giao kế hoạch vốn cụ thể. Để chủ động trong công tác khảo sát, 
đánh giá hiệu quả, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư; trên cơ sở mục tiêu, nội dung của 
từng Chương trình, từng Đề án, UBND huyện xây dựng danh mục các dự án 
chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

- Danh mục dự án, mục tiêu đầu tư: Trong Biểu số 03 kèm theo.
- Nguồn vốn: Vốn NSTW, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các Chương 

trình MTQG, các Đề án của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách 
huyện đối ứng.

Sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn của cấp thẩm quyền, UBND 
huyện sẽ cân đối nguồn vốn thực hiện từng dự án, xác định cụ thể cơ cấu nguồn 



vốn và lộ trình bố trí vốn, trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất xem xét quyết 
nghị thông qua trước khi triển khai thực hiện.

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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