
PHỤ LỤC 01 

Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự 

kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 

(Kèm theo Tờ trình số 209 /TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 

số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước (NSNN) năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon 

Tum; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2023;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình 

hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Kon Tum như sau: 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ 

HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

1. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương 

giao cho tỉnh Kon Tum là 3.012.836 triệu đồng (bao gồm cả 672.411 triệu đồng 



2 

 

 

 

nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108.290 triệu đồng nguồn 

vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội). 

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao 

và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao 

với tổng mức vốn là 4.036.450 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương là 

1.873.234 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.163.216 triệu đồng.  

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 

11 năm 2022, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 1.642.550 triệu đồng, đạt 

khoảng 48,52% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa 

phương đã giao (3.385.009 triệu đồng) và đạt khoảng 54,52% kế hoạch vốn 

Trung ương giao (3.012.836 triệu đồng). Nếu không tính nguồn vốn các Chương 

trình MTQG và nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa 

được phân bổ thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 62,65% so với kế hoạch vốn địa 

phương giao và đạt khoảng 73,1% so với kế hoạch vốn Trung ương giao đầu 

năm. 

2. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân sang năm 2022 

Tổng kế hoạch năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

sang năm 2022 là 80.553 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 

60.853 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương thuộc nguồn vốn viện trợ không 

hoàn lại của Chính phủ Ai len là 19.700 triệu đồng. Tính đến ngày 20 tháng 11 

năm 2022, đã giải ngân được 27.951 triệu đồng, đạt 34,7% kế hoạch. 

 (Chi tiết tình hình giải ngân của các nguồn vốn như tại các biểu 01, 02, 

03, 04, 05, 06 kèm theo). 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

NĂM 2021 

Do đặc thù của hoạt động đầu tư, việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá 

trình tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải 

ngân, do đó tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thường thấp và xu hướng sẽ 

tăng vào những tháng cuối năm. Mặc dù trong thời gian qua, địa phương đã chủ 

động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch ngay từ đầu 

năm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt mục tiêu, nguyên nhân giải ngân 

chậm, cụ thể như sau: 

1. Về cơ chế chính sách 

- Các quy định về đầu tư xây dựng như luật, nghị định đã được ban hành, 

nhưng việc hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương ban hành chưa kịp thời, 
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nhiều nội dung chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện khiến nhiều chủ đầu 

tư lúng túng, bị động,.. trong công tác triển khai thực hiện, cụ thể như: đối với 

nguồn vốn ODA: mặc dù tỉnh Kon Tum đã có nhiều Văn bản(1) kiến nghị Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép giảm dự toán năm 2021 và 

không cắt giảm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối 

với số vốn kế hoạch ODA nguồn ngân sách trung ương cấp phát năm 2021 

không giải ngân hết. Tuy nhiên, đến ngày 08 tháng 6 năm 2022 mới được Chính 

phủ thống nhất tại Nghị quyết số 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 5 năm 2022. Do đó, công tác phân bổ chi tiết kế hoạch còn chậm. 

- Về thủ tục kéo dài kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

(gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

dẫn đến bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục 

và đi ngược lại với xu hướng phân cấp, phân quyền như hiện nay. 

- Hầu hết các dự án trên địa bàn đều gặp khó khăn, vướng mắc trong công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)(2). Do chính sách GPMB, tái định 

cư chưa được sự đồng thuận của người dân dẫn đến tình trạng công tác giải 

phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng để triển khai thực 

hiện dự án. Việc chưa có cơ chế cho phép xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư 

hoặc chuẩn bị thực hiện dự án dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ và gặp khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác GPMB nhất là đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn, thời 

gian qua, các cấp các ngành đã tăng cường trong công tác kiểm tra,chỉ đạo nhằm 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, cụ thể bằng việc 

định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổ chức họp giao ban để đôn đốc tiến độ triển 

khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thúc đẩy tiến độ thực hiện và 

giải ngân. 

2. Về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

Năm 2022 vẫn là năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, cùng với đó là 

các yếu tố biến động đến từ bên ngoài tác động đến nền kinh tế dẫn đến giá 

nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, khiến nhiều nhà thầu có xu hướng thi công cầm 

chừng, chờ được điều chỉnh đơn giá… … cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, 

giải ngân các dự án. Bên cạnh đó, năm 2022 là năm thứ hai triển khai kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (thực chất là năm đầu tiên triển khai, 

                                           
(1) Như Văn bản số 529/UBND-KTTH ngày 28 tháng 02 năm 2022; số 951/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 

2022;… 
(2) Như dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn 

với chỉnh trang đô thị; Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- 

phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Kè chống lũ lụt, sạt 

lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn 

từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Dự án khai thác quỹ đất 

phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát 

triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất để phát triển 

kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum 
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do kế hoạch trung hạn mới được trung ương thông qua tháng 7/2021), là năm địa 

phương mới bắt đầu triển khai các dự án khởi công mới. Do đó, thường mất từ 

6-8 tháng để triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán 

công trình mới đủ điều kiện tổ chức đấu thầu thi công. 

Ngoài ra, chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu 

cầu của dự án, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... 

làm chậm tiến độ; Trình độ năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị tư vấn thiết 

kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và chủ đầu tư còn hạn chế. Bên cạnh đó, 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm 

trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm trễ trong công tác nghiệm thu, 

thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt xử 

lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài là chậm tiến độ 

thực hiện dự án. 

III. GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRONG CÁC 

THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2022 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các chủ đầu tư khác: 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 01 năm 2022 về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 

tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 869/UBND-

KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2022; Công văn số 938/UBND-KTTH ngày 05 

tháng 4 năm 2022; Công văn số 1083/UBND-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2022; 

Công văn số 1238/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022; Công văn số 

2261/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2022;... 

- Tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công 

tác đấu thầu,… Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.  

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, 

trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Lựa chọn nhà thầu 

có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, 

bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường đấu thầu qua 

mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, trong thời hạn 04 

ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay 

với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với 

các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết 

toán, giải ngân hết số vốn kế hoạch đã giao cho các nhà thầu theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên 

quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên 

quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp 

luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải 

ngân vốn kế hoạch đầu tư công, cụ thể: Thủ trưởng các đơn vị làm chủ đầu tư, 

ban quản lý các dự án để tồn vốn cuối năm lớn hoặc mất vốn do nguyên nhân 

chủ quan hoặc do nguyên nhân khách quan nhưng không kịp thời báo cáo cấp có 

thẩm quyền thì bị xử lý trách nhiệm. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị 

có liên quan: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các chủ đầu tư) đẩy nhanh 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu 

tư công; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt 

thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.  

3. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả quả, tiết kiệm, chống lãng 

phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

- Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các sở, ban ngành 

và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, 

thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán 

bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum triển khai thực hiện 

theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét: 

- Chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên 

quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức 

thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây 
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khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.  

- Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, 

hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định 

hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác,… 

PHẦN II 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các 

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

nhà nước; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước (NSNN) năm 2023; Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 

năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; Sau khi rà soát, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2023 của tỉnh Kon Tum như sau: 

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

1. Mục tiêu 

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an 

ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, định hướng theo các Nghị quyết, 

chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 của tỉnh. 

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, 

huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các 

ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

đầu tư công. 

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh 

bạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Định hướng 

Định hướng đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 phù hợp 

với định hướng chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, định hướng cơ cấu lại đầu 

tư công đến năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong 

đó, năm 2023 định hướng tập trung vào các nhiệm vụ sau: 
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- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư 

công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư 

nguồn ngân sách địa phương; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, 

đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án; áp dụng nguyên 

tắc hậu kiểm đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023 của các sở, ban ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác, bảo đảm tính tuân 

thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy 

lợi, đô thị và phát triển đô thị mới, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành 

chính của tỉnh; các dự án kết nối, lan tỏa, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, đổi mới chương trình, sách giáo khoa; phát triển các vùng kinh tế động lực, 

đầu tư xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc 

đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

II. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phù hợp với 

các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp 

với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 

2021-2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo 

quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. Ngoài ra việc đề xuất bố trí vốn cho các chương trình, dự án phải tuân thủ 

theo các nguyên tắc cụ thể sau: 

- Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chi tiết theo 

từng dự án không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 

2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2021 và 2022. 

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải 

thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình 

cấp có thẩm quyền.  

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ 

đi lũy kế bố trí vốn (của tất cả các nguồn vốn) đến hết năm 2021 và 2022; phù 

hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023. 

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân 

bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ 

bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào 

sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để phát huy hiệu quả đầu tư; 

(iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia 

thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện 
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theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) 

Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu 

giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời 

gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công 

trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Phân bổ vốn đối ứng cho dự án 

có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống 

thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,… 

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các 

dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. 

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

1. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong kế 

hoạch năm 2023 

Theo Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

7248/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách địa phương năm 2023 được Trung ương dự kiến giao cho 

tỉnh Kon Tum là 1.086.237 triệu đồng. Qua rà soát dự kiến các nguồn thu năm 

2023 của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách địa phương của tỉnh năm 2023 là 1.954.789 triệu 

đồng(3); trong đó số vốn phân bổ chi tiết 1.866.789 triệu đồng và số chưa phân 

bổ chi tiết là 88.000 triệu đồng, cụ thể: 

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 1.877.589 triệu 

đồng, bao gồm: 

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 532.037 triệu đồng. 

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.268.552 triệu đồng, trong đó 

nguồn thu tiền sử dụng đất do Trung ương giao 400.000 triệu đồng và nguồn thu 

tiền sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm là 

868.552 triệu đồng. Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.180.552 triệu 

đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 88.000 triệu đồng(4). 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 77.000 triệu đồng. 

                                           
(3) Địa phương dự kiến giao tăng hơn so với mức vốn trung ương dự kiến giao là 868.552 triệu đồng thuộc nguồn thu tiền sử 

dụng đất. 
(4) Số vốn còn lại dự kiến phân bổ cho các dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhưng chưa có nguồn thu để 

thông báo chi tiết, bên cạnh đó thu hồi số vốn ứng trước từ ngân sách tỉnh (kế hoạch năm 2022 đã phân bổ nhưng chưa có 

nguồn thu để giao chi tiết) như: Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh 

thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển 

kết cấu hạ tầng tại khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum;… 
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b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng: 

Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

 (Chi tiết về mức vốn đầu tư của từng nguồn trong kế hoạch năm 2023 tại 

Biểu số 07 kèm theo) 

2. Danh mục và mức vốn đầu tư bố trí cho từng dự án kế hoạch đầu tư 

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (Chỉ tính phần phân bổ chi tiết) 

a) Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí quy định tại 

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: 532.037 triệu đồng 

- Phân cấp cho các huyện, thành phố 259.681 triệu đồng, gồm: 

+ Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 81.791 triệu đồng. 

+ Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực 66.000 triệu đồng. 

+ Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 29.390 triệu đồng (ưu tiên đầu tư 

các công trình giáo dục). 

+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp 21.000 triệu đồng. 

+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị 40.000 triệu đồng. 

+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 21.500 triệu đồng. 

-  Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh khoảng 272.356 triệu đồng: 

+ Bố trí vốn để đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân 

sách trung ương 62.396 triệu đồng. 

+ Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh 10.000 triệu đồng. 

+ Bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành 1.000 triệu đồng.  

+ Bố trí vốn để thực hiện dự án 10 dự án chuyển tiếp là 178.000 triệu đồng 

(trong đó: 04 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 là 93.000 triệu đồng và 

06 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 là 85.000 triệu đồng)  

+ Bố trí 04 dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2023 là 20.960 triệu 

đồng. 

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.180.552 triệu đồng 

- Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng 420.946 triệu đồng. 
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- Trích nộp quỹ phát triển đất tỉnh và chi phí quản lý đất đai theo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 136.066 triệu đồng. 

- Chi đền bù Giải phóng mặt bằng của các dự án mà nhà đầu tư đã tự nguyện 

ứng trước 30.000 triệu đồng. 

- Bố trí vốn cho các dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 593.540 triệu đồng, 

trong đó thực hiện 18 dự án chuyển tiếp với tổng kế hoạch là 583.540 triệu đồng 

và 01 dự án khởi công mới với tổng mức vốn bố trí là 10.000 triệu đồng. 

c) Nguồn thu xổ số kiến thiết 77.000 triệu đồng 

- Phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép thực hiện nhiệm vụ thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) 8.295 triệu đồng. 

- Bố trí cho 02 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo 24.894 triệu đồng 

(trong đó 02 dự án hoàn thành năm 2023). 

- Bố trí để đầu tư 03 dự án thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 33.811 

triệu đồng. 

- Bố trí để đầu tư 01 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa 10.000 triệu đồng. 

(Chi tiết Phương án phân bổ tại Biểu số 08 và 09 kèm theo). 

IV. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư 

- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật ngân sách 

nhà nước, Luật quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,… các Nghị 

định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

- Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong 

phân bổ vốn đầu tư công. Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình khi chưa bố 

trí để trả hết nợ đọng xây dựng cơ bản các huyện, thành phố không được bố trí 

vốn để khởi công mới dự án. Các huyện, thành phố đã cam kết sử dụng từ ngân 

sách cấp mình để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một 

phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình 

để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ. 

- Chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm 

định và phê duyệt chủ trương đầu tư. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác cần tăng cường biện pháp khắc phục 
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tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong quá trình 

triển khai thực hiện thời gian qua.  

- Tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí 

trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư công. 

- Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm; 

không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế 

hoạch năm 2023. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán, không 

được phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài vượt mức kế hoạch vốn năm 2023 

đã được cấp có thẩm quyền giao. Chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện.  

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; thực hiện đấu 

thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý 

theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, 

vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực 

thực hiện dự án.  

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách 

nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế 

hoạch đầu tư năm 2023 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước. Kiên 

quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo 

chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi 

phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Kết quả 

giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. 

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các 

thành phần kinh tế để hoàn thiện hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết 

yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -  xã 

hội. Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước bố bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bố trí phần vốn ngân sách nhà nước 

và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối 

tác công tư. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công 

trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, 

thể thao, các công trình, dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 

người dân ở nông thôn. 

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa 

chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. 
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- Tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn. Thực 

hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 

2023 theo đúng quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch. 

- Rà soát, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối 

với các đơn vị phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023 không tuân thủ đúng theo 

nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư năm 2023. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư theo quy định của 

Luật Đầu tư công; sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, chủ động tham 

mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả 

năng giải ngân hết vốn sang các dự án thiếu vốn; kịp thời tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí vốn đối ứng từ ngân sách 

cấp mình cho các dự án theo cam kết để đảm bảo triển khai đúng tiến độ; triển 

khai công trình, dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất khi có nguồn thu nộp 

vào ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án khai thác quỹ đất tạo 

vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các địa phương, đơn vị. 

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch 

đầu tư năm 2023; báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch 

đầu tư năm 2023 và cập nhật lên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo 

đúng quy định.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử 

dụng vốn của các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến 

độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển; kịp thời báo cáo các 

nguồn thu tiền sử dụng đất từ các các dự án khai thác quỹ đất, các khoản thu 

được để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối nhà nước để làm cơ sở thông báo 

cho các chủ đầu tư thực hiện. 
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- Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách địa phương; quản lý chặt chẽ  

việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau.  

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 

2023 cho Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng 

hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân và thu hồi 

vốn tạm ứng hợp đồng đúng quy định; đồng thời hướng dẫn Kho bạc nhà nước 

các huyện thực hiện công tác kiểm soát chi theo đúng quy định. Đình kỳ hàng 

tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 theo 

đúng thời gian quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét, phê duyệt./. 
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