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Thực hiện Văn bản số 4360/UBND-TH2 ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập 

trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025; Văn bản số 

2014/SKHĐT-TH ngày 10/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách XDCB tập trung bổ sung có 

mục tiêu cho ngân sách huyện Hương Khê giai đoạn 2021-2025; Uỷ ban nhân dân  

huyện Hương Khê báo cáo và đề xuất như sau: 

  I. Tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tƣ phát triển giai đoạn 

2016 – 2020. 

 1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:  

  Việc triển khai thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 

2020 được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13/12/2017, 

Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, Nghị quyết số 165/NQ-

HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1314/QĐ-

UBND ngày 17/5/2017, Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, Quyết 

định số 4049/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, số 2663/QĐ-UBND ngày 09/8/2019, 

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về giao, điều 

chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Đối với việc đề xuất xây dựng kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ngành liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch, 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tại Văn bản số 685/UBND-

TCKH ngày 16/4/2021, trong đó đề xuất 29 dự án khởi công mới với tổng mức 

đầu tư 6.147 tỷ đồng. 

2. Kết quả huy động các nguồn vốn đầu tƣ giai đoạn 2016- 2020. 

   - Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện triển khai thực hiện 257 công trình dự án, 

gồm: 125 công trình ngành giao thông, 27 công trình ngành thủy lợi, 62 công trình 

ngành giáo dục, 8 công trình ngành y tế, 11 công trình ngành văn hóa, 01 công 

trình lĩnh vực cấp nước, 1 công trình lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 9 công 

trình lĩnh vực quản lý nhà nước và 13 công trình hạ tầng kỹ thuật khác, với tổng 

mức đầu tư trên 5.033 tỷ đồng bằng 86% so với kế hoạch.  

- Cơ bản các nguồn vốn đầu tư được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, 

phát huy hiệu quả đã góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát 
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triển kinh tế - xã, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần hoàn thành Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

3. Tồn tại, khó khăn: Nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh bố trí 

hàng năm còn thấp so với nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; nguồn 

vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia còn ít so với nhu cầu thực hiện ở địa 

phương; việc huy động nguồn lực xã hội hóa khó khăn, ngồn vốn đầu tư từ ngân 

sách huyện, xã hạn chế. 

II. Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 

2021-2025: 

 1. Căn cứ lập, đề xuất kế hoạch đầu tƣ: 

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Ngân sách nhà nước;  

- Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội;  

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

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

- Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 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 Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;  

- Căn cứ Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh;  

- Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

- Căn cứ Văn bản số 4360/UBND-TH2 ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về 

dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung 

bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; 

- Thông báo Kết luận số số 206/TB-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 

về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; tình hình, kết 

quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; tình hình thực tế nhu 

cầu đầu tư phát triển trên địa bàn huyện hiện nay. 

- Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND huyện về 

dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây 

dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 – 

2025. 

2. Mục tiêu và định hƣớng đầu tƣ công: 
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a) Mục tiêu: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu phát 

triển đồng bộ nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, tạo điều kiện thu 

hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất; đồng thời, phục vụ tốt cho việc 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- 

an ninh, góp phần hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh; đặc biệt phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. 

b) Định hướng:  

- Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh 

thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông…; 

- Ưu tiên thực hiện các xã đăng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình từ năm 2021-2023, xây dựng thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và các công trình thiết yếu, cấp bách phục phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai. 

3. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

nhưng chưa bố trí đủ vốn (ưu tiên cho các dự án đã có quyết định phê duyệt 

quyết toán); vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các Nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 

theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

- Bố trí đủ số vốn còn thiếu theo cơ cấu được phê duyệt của các dự án do 

cấp tỉnh quyết định đầu tư và thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 20202, chuyển 

tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 (được giao tại các Quyết định số: 4049/QĐ-UB 

ngày 29/12/2017, số 4103/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 và số 4288/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh).  

- Vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch. 

- Các dự án khởi công mới: Chủ yếu tập trung nguồn vốn ưu tiên các công 

trình hoàn thành tiêu chi xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xã đạt chuẩn từ 

năm 2022 đến năm 2024, xã nâng cao, xã kiểu mẫu, các tiêu chí khó khăn, tiêu 

chí cơ sở vật chất trường học, giao thông. 

4. Dự kiến kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ 

bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025: 

- Tổng mức vốn dự kiến hỗ trợ huyện: 138.606 triệu đồng, trong đó đã 

phân bổ năm 2021: 24.588 triệu đồng, số còn lại 114.018 triệu đồng dự kiến phân 

bổ: 

+ Phân bổ công trình hoàn thành (3 công trình): 1.273 triệu đồng; 

+ Phân bổ công trình chuyển tiếp (2 công trình): 11.540 triệu đồng; 

+ Phân bổ vốn đối ứng công trình ODA: 12.949 triệu đồng; 

+ Phân bổ dự án quy hoạch (3 dự án): 5.800 triệu đồng; 

+ Phân bổ khởi công mới (24 công trình): 82.456 triệu đồng, trong đó: 

-> Lĩnh vực giáo dục (23 công trình): 78.780 triệu đồng; 
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-> Lĩnh vực văn hóa (01 công trình):   3.676 triệu đồng. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

5. Về phƣơng án phân bổ vốn chi tiết giai đoạn 2022-2025 

5.1. Đối với công trình hoàn thành:  

- Nhu cầu nguồn vốn còn thiếu để thanh toán nợ XDCB: 1.364 triệu đồng, 

gồm 03 công trình, trong đó 01 công trình đã được phê duyệt quyết toán: 760 

triệu đồng, 02 công trình chưa phê duyệt quyết toán: 604 triệu đồng. 

- Dự kiến bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản: 1.273 triệu đồng, trong đó: 

+ Công trình đã phê duyệt quyết toán: 760 triệu đồng; 

+ Công trình chưa phê duyệt quyết toán: 513 triệu đồng (do công trình chưa 

phê duyệt quyết toán nên chưa có cơ sở đề xuất phương án bố trí vốn phù hợp, 

tránh trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch do công trình bị cắt giảm sau quyết 

toán nên đề xuất trả nợ từ 85% nguồn vốn ngân sách XDCB tập trung và 15% 

nguồn vốn ngân sách huyện) 

5.2. Đối với công trình chuyển tiếp:  

- Nhu cầu nguồn vốn bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp: 11.540 triệu đồng. 

- Dự kiến bố trí nguồn vốn cho 02 dự án chuyển tiếp: 11.540 triệu đồng. 

5.3. Đối với dự án ODA 

Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh” là một trong những dự án trọng điểm của huyện Hương Khê, hoàn 

thành trong giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, 

để đảm bảo nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện cân đối cho dự án, đề xuất 

đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách XDCB tập trung bổ sung 

giai đoạn 2021 - 2025 số tiền 12.949 triệu đồng.  

5.4. Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ, quy hoạch:  

Đề xuất bố trí vốn cho 03 dự án quy hoạch với số tiền 5.800 triệu đồng, trong 

đó dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện đang tổ chức lựa 

chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch; đối với các dự án quy hoạch còn lại, UBND 

huyện đang chỉ đạo các phòng, ban khẩn trương rà soát nhiệm vụ quy hoạch và 

triển khai thực hiện theo quy định. 

5.5. Đối với các dự án khởi công mới  

5.5.1. Sự cần thiết đầu tƣ:  

- Xây dựng trường học: Qua kiểm tra, rà soát đến nay hệ thống cơ sở vật 

chất trường học của các xã vẫn còn khó khăn, nhiều hạng mục còn thiếu và xuống 

cấp, chưa đảm bảo điều kiện dạy học và đạt chuẩn theo Thông tư số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc đầu tư xây dựng một 

số hạng mục trường học góp phần hoàn thành, củng cố tiêu chí cơ sở vật chất 

trường học theo lộ trình xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2022 đến năm 2024, 

xã nâng cao và xã kiểu mẫu. 

- Nhà văn hóa xã: Xã Điền Mỹ là xã thành lập mới sau khi sát nhập 02 xã 

Phương Điền và Phương Mỹ; hiện tại cơ sở hạ tầng xã hội khó khăn, đặc biệt 
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chưa có nhà văn hóa xã; nhằm phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, triển khai thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, việc đầu tư xây dựng nhà văn 

hóa xã Điền Mỹ là cần thiết. 

5.5.2. Phƣơng án phân bổ: Dự kiến bố trí 82.456 triệu đồng để thực hiện 

24 công trình khởi công mới, trong đó: 

- Xây dựng trường học: 23 công trình, dự kiến bố trí 78.780 triệu đồng. 

- Xây dựng nhà văn hóa xã: 01 công trình, dự kiến bố trí  3.676 triệu đồng. 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

 Nơi nhận:     
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu: VT, TCKH. 

                                                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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