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Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục các dự án
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI.

UBND huyện trình HĐND huyện khóa XI, kỳ họp lần thứ 14 xem xét quyết 
nghị Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong 
kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

1. Các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn KH đầu tư công năm 2021
Việc xây dựng, điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021 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 2021 phải tập trung vào việc thực hiện các mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, trong đó đặc biệt ưu tiên 
cho việc khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng công cộng để ổn định đời sống 
nhân dân, khôi phục sản xuất.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 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 2021, 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 90% nhu cầu vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn 

thành trong năm 2021. 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 2021-2025, 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 2021
2.1. Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh là 12.045 triệu đồng.



2.2. Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG
Các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020, gồm: Giảm 

nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới đều kết thúc vào năm 2020. Hiện tại 
vẫn chưa có quy định cụ thể của cấp thẩm quyền về việc kéo dài thời gian bố trí 
vốn cho các chương trình này trong năm 2021. Chương trình MTQG phát triển 
KTXH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 
120/2020/QH14 hiện cũng chưa có hướng dẫn thực hiện cũng như định mức, tiêu 
chí phân bổ vốn. Vì vậy, chưa thể xác định nguồn vốn này.

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu trong năm 2021 theo Nghị quyết 

số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh là 24.528 triệu đồng, gồm các 
chương trình sau:

- TTKL các dự án theo Đề án thủy lợi nhỏ 696 triệu đồng.
- Hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 (Trà Linh)

1.000 triệu đồng.
- Sắp xếp ổn định dân cư 8.000 triệu đồng.
- Phát triển giao thông vùng trồng dược liệu tập trung (đường vào vùng sản 

xuất dược liệu Trà Dơn) 6.100 triệu đồng.
- Hỗ trợ cải thiện nhà ở người CCCM 532 triệu đồng.
- Đối ứng dự án trồng rừng đầu nguồn 1.000 triệu đồng.
- Khuyến khích phát triển HTX 200 triệu đồng.
- Kè chống sát lở sông Tranh 7.000 triệu đồng.
Nguồn vốn thực hiện Đề án KCH đường ĐH và GTNT và nguồn vốn hỗ trợ 

khắc phục hư hỏng các tuyến đường giao thông trọng yếu chưa phân bổ.
2.3. 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 16.834 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021, dự kiến 4.200 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 35.892 triệu đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đã xác định là 95.499 triệu 
đồng.

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021
- 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 40.142 triệu đồng.
- Bố trí cho các dự án khởi công mới 55.357 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 2021 và giai đoạn 2021-2025, 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 2021 và giai 
đoạn 2021-2025 chia làm 5 nhóm dự án, như sau:

a) Nhóm các dự án lớn để tranh thủ nguồn NSTW, ngân sách tỉnh.
b) Nhóm các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 (các dự án bị hư 

hỏng, thiệt hại đã báo cáo với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh).

c) Nhóm dự án thực hiện theo Đề án cụ thể, gồm:
- Đề án phát triển KTXT vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo 

Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.
- Đề án XD nông thôn mới các xã (trừ Trà Linh) giai đoạn 2021-2025.
- 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 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.

d) Nhóm dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2021 khi xuất hiện nguồn vốn.
e) Nhóm dự án cơ hội để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân tài trợ.
Khi có quy định cụ thể của Trung ương, của Tỉnh về các Chương trình, dự 

án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 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.

(chi tiết danh mục trong Phụ lục kèm theo)
5. Bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2021



Về huy động nguồn lực: Huy động tất cả các nguồn lực hiện có từ ngân sách 
địa phương; các cấp, các ngành 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 2021; 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 2, mục II, phần này); danh mục 
các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 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 2021-2025 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 14, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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