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PHỤ LỤC BÁO CÁO CHI TIẾT 

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn  

nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 

 (Kèm theo Tờ trình số 111 /TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm  2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

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 và các văn bản 

pháp luật có liên quan; 

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 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về đầy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 2660/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 5 năm 2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ 

kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 3806/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 6 năm 2021 về 

việc ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum (lần 2); 
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Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

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

Kon Tum; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 12 về 

phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 

2021-2025; 

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

thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai 

đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Kon Tum như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

I. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 6.074.653 

triệu đồng (gồm: vốn trong nước 4.310.735 triệu đồng và vốn nước ngoài 

1.763.918 triệu đồng(1)), trong đó: đã phân bổ chi tiết là 5.793.206 triệu đồng 

gồm: vốn trong nước 4.074.786 triệu đồng(2) và vốn nước ngoài 1.718.420 triệu 

đồng) và dự phòng chưa phân bổ là 281.447 triệu đồng. 

Tính đến kế hoạch năm 2020, tổng kế hoạch vốn từ các nguồn vốn ngân 

sách trung ương đã bố trí là 5.417.584 triệu đồng (gồm năm 2016: 663.385 triệu 

đồng, năm 2017: 698.576 triệu đồng, năm 2018: 1.543.384 triệu đồng, năm 

2019: 1.272.978 triệu đồng và năm 2020 là 1.269.491 triệu đồng), đạt khoảng 

89,6% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được 

Trung ương giao.  

Đến hết niên độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tổng kế 

hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương đã thực hiện giải ngân được 4.953.285 

triệu đồng, đạt 91,43 % kế hoạch đã giao. 

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo). 

II. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum được 

thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã 

hội quan trọng của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm 

khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm(3). Cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 

và dịch vụ(4). GRDP bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên 

                                           
(1) Bao gồm 18.033 triệu đồng vốn nước ngoài được Trung ương bổ sung để ghi thu, ghi chi các dự án đã giải ngân từ năm 

2016 về trước. 
(2) Chưa bao gồm 258.142 triệu đồng vốn dự phòng chưa phân bổ chi tiết. 
(3) Trong đó: Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 5,10%/năm; Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14,50%/năm; 

Nhóm ngành Dịch vụ tăng 8,50%. 
(4) Tỷ trọng các ngành Công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 27,58% năm 2020; Dịch vụ tăng từ 39,08% 

năm 2015 lên 42,83% năm 2020; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020.  
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đạt 46,58 triệu đồng năm 2020. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 3.031 tỷ 

đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020, tăng 8,3%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là 62.486 tỷ đồng, trong đó, khu 

vực nhà nước chiếm khoảng 31,65%, khu vực ngoài nhà nước chiếm khoảng 

67,9%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm khoảng 0,44%. 

Hệ thống đường giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp, bảo đảm sự 

kết nối giữa các vùng trong tỉnh và giữa các tỉnh trong khu vực(5), tạo nên mạng 

lưới giao thông hoàn chỉnh, kết hợp hài hoà cho công cuộc phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và cả nước, đời sống đồng bào 

các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao.  

Việc cấp điện cho các thôn làng chưa có điện từ lưới điện quốc gia được 

chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay đã hoàn thành cấp điện tại một 

số thôn, làng(6), nâng tỷ lệ số thôn, làng, tổ dân phố có lưới điện quốc gia lên 

100% vào năm 2020 (năm 2015 là 97,35%). Hệ thống truyền tải lưới điện được 

chú trọng đầu tư(7) đưa vào vận hành, góp phần nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện 

trên địa bàn tỉnh đạt 99,3% (năm 2015 là 98,13%). 

Hệ thống trường, lớp học ngày càng được đầu tư xây dựng(8); cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư(9) theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. 

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả(10). Hạ tầng y tế 

được tăng cường với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa 

bệnh của nhân dân.... 

* Đánh giá chung 

Qua giai đoạn 5 năm 2016-2020, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, 

thiết yếu của tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn một số hạn chế, yếu kém: 

                                           
(5) Như: Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24; Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía Đông thành 

phố Kon Tum, Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa 

Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1) , ...Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.087 km đường giao thông, trong đó mặt đường bê tông 

nhựa chiếm 17%; mặt đường bê tông xi măng chiếm 35%; mặt đường nhựa chiếm 12%; so với năm 2015, tổng chiều dài 

đường giao thông tăng lên 2.087 km, tỷ lệ đường được bê tông hóa, láng nhựa tăng 1,15 lần (Quốc lộ  444 km, tỉnh lộ 444 

km; huyện lộ 625 km; đường đô thị tăng từ 409 km lên 448 km; đường thôn, xã và trục chính nội đồng tăng từ 1.548 km lên 

3.466 km; đường chuyên dùng 28 km; đường tuần tra Biên giới 435 km và đường Trường Sơn Đông 52 km). 
(6) Xây lắp lưới điện tại Trung tâm huyện Ia H’Drai; Xây lắp lưới điện tại thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; xây lắp lưới điện 

tại thôn Ngọc La xã Măng Ry, thôn Năng lớn 2 xã Đăk Sao, thôn Măng Rương 2 xã Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông. 
(7) Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trạm biến áp 220kV (2x125MVA) và 06 Trạm biến áp 110kV (tổng công suất 

249MVA); 2.258 km đường dây trung thế; 1.611 km đường dây hạ thế; 1.884 trạm/314.212kVA trạm biến áp phụ tải. 
(8) Đến nay, tổng số trường mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh là 376 trường: Mầm non 138 trường; Tiểu học 99 trường; 

THCS 111 trường; 28 trường THPT-PTDTNT. 
(9) Các phòng phục vụ học tập, nhà công vụ giáo viên, phòng nội trú, bán trú cho học sinh, công trình vệ sinh, nước sạch cũng 

được đầu tư xây mới. Giai đoạn 2015-2020, đã đầu tư thiết bị dạy học cho 62 phòng học tin học, 140 phòng học ngoại ngữ, 

hơn 3.200 bộ bàn ghế; bổ sung trang thiết bị cho các trường có học sinh bán trú, thiết bị phòng học bộ môn lý, hóa, sinh, thiết 

bị dạy học tối thiểu với kinh phí hơn 114 tỷ đồng.  
(10) Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 187 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 57 trường, chiếm tỷ lệ 40,4%; Tiểu học: 72 

trường, chiếm tỷ lệ 60,5%; THCS: 45 trường, chiếm tỷ lệ 40,5%; THPT: 13 trường, chiếm tỷ lệ 46,4%). 
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- Khả năng cân đối bố trí kế hoạch vốn hằng năm để triển khai thực hiện 

các dự án chưa đạt kế hoạch trung hạn đã giao.  

- Một số công trình trọng điểm triển khai còn chậm tiến độ. Tỷ lệ giải ngân 

kế hoạch vốn hàng năm còn thấp, dẫn đến số vốn chuyển nguồn sang năm sau 

vẫn còn lớn.  

- Chất lượng của một số công trình chưa cao; có công trình chưa phát huy 

được hiệu quả như mục tiêu đã đề ra.  

* Một số nguyên nhân chủ yếu: 

(1) Về cơ chế chính sách 

- Lần đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn theo 

quy định của Luật Đầu tư công, bên cạnh đó, nhiều văn bản hướng dẫn chậm 

ban hành; nhiều chế độ, chính sách thay đổi hoặc mới quy định nên việc triển 

khai thực hiện còn nhiều lúng túng. 

- Chính sách về đất đai; quy định về giải phóng mặt bằng (GPMB), tái 

định cư vẫn còn có vướng mắc, việc triển khai thực hiện 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. 

 (2) Về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện:  

* Nguyên nhân khách quan: 

- Trung ương bố trí kế hoạch vốn hằng năm chưa đảm bảo để triển khai 

thực hiện, mức vốn bố trí còn thấp so với kế hoạch trung hạn đã giao. 

- Hầu hết các dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường GPMB. Nguyên nhân là do nhiều hộ gia đình cố tình gây khó khăn, cản 

trở trong việc thực hiện công tác bồi thường GPMB, không đồng ý giá bồi 

thường hỗ trợ của Nhà nước, đòi bồi thường theo giá thỏa thuận.  

- Đại dịch Covid - 19 trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến 

kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 

hàng năm. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác quản lý dự án. Công tác 

chuẩn bị đầu tư (nhất là khâu khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế thi công, 

dự toán) ở một số dự án chất lượng chưa cao; công tác giám sát, đánh giá đầu tư 

chưa tốt, dẫn đến nhiều công trình thường xuyên thay đổi, bổ sung thiết kế - dự 

toán. Công tác quyết toán dự án hoàn thành sau khi bàn giao đưa vào sử dụng ở 

một số chủ đầu tư chậm so với quy định. 

- Chủ đầu tư các dự án, tổ chức làm công tác bồi thường, GPMB thiếu sự 

phối hợp chặt chẽ; chưa đeo bám công việc, dẫn đến tình trạng vướng mắc trong 

công tác bồi thường kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. Đây là nút 

thắt lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.  

- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư tư công trung hạn và 
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hằng năm ở một số ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Công tác báo 

cáo, giám sát, đánh giá đầu tư ở một số đơn vị, chủ đầu tư chưa đáp ứng được 

yêu cầu về thời gian, chất lượng, chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư 

công, các hướng dẫn của Chính phủ và của các bộ, ngành Trung ương. 

- Các sở quản lý ngành chưa chủ động trong việc theo dõi, nắm bắt, tham 

mưu xử lý vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, 

nhất là vướng mắc trong bồi thường, GPMB, quy hoạch, …; chưa đề xuất được 

các giải pháp căn cơ và chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư chậm giải 

ngân kế hoạch đầu tư công được giao. 

B. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 là "Huy động, khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập 

trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát 

triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì 

tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền 

thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường ứng dụng khoa học, 

công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Giữ vững ổn định quốc phòng, an 

ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát 

triển nhanh và bền vững." 

Đây là cơ sở, định hướng để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

II. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

1. Mục tiêu: 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên cơ sở bố trí đầu tư tập 

trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Sử dụng vốn đầu tư công như là 

“vốn mồi” để huy động, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế 

khác. Tạo đột phá thu hút nguồn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo 

phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển các công trình kết 

cấu hạ tầng quan trọng, có tính chất liên vùng, có sức lan tỏa và tác động lớn tới 

phát triển kinh tế, xã hội,…nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

2. Định hướng 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định của pháp luật về 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 Nhà nước; 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. 
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- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy 

lợi, cải tạo, nâng cấp 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 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; đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, an ninh nguồn nước, biến đổi khí 

hậu, 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. 

- Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đầu tư 

cho các ngành, lĩnh vực, chương trình phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu 

tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG 

HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Căn cứ mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 419/TTg-

KTTH ngày 02-4-2021 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2660/BKHĐT-KTĐPLT 

ngày 10-5-2021 và Công văn số 3806/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17-6-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09-12-2020 về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum và các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề xuất như sau:  

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 

Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 

phải đảm bảo thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau: 

a) Nguyên tắc chung 

- Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021-2025 của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh và phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-

2025, khả năng cân đối ngân sách nhà nước. 

- Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 

phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước, 

Nghị quyết số 135/2020/QH 14 ngày 17-11-2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết 

định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 29-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-TTg 
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ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 419/TTg-

KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 

2660/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Công văn số 3806/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc ý kiến 

về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021 -2025 của tỉnh Kon Tum (lần 2); Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 

- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh 

vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. 

- Bố trí vốn đầu tư tập trung, tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn 

trải, tránh lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; bảo đảm sát thực tiễn, đáp ứng 

yêu cầu phát triển, phù hợp quy hoạch. Chỉ bố trí vốn cho dự án đã đủ thủ tục 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 

b) Nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương 

- Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về 

nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công và đáp ứng một trong các điều kiện 

theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, cụ thể: 

+ Dự án chuyển tiếp thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn trước; 

+ Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án 

nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 

năm(11). 

+ Nhiệm vụ, dự án, đối tượng thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 và 

khoản 6 Điều 5 và khoản 6 Điều 18 của Luật Đầu tư công. 

- Trong từng ngành, lĩnh vực bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 

của Luật Đầu tư công (nếu có); 

+ Phân bổ vốn để hoàn trả số vốn ứng trước, hoàn trả tạm ứng kho bạc nhà 

nước và thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp 

sang giai đoạn 2021-2025; 

+ Phân bố vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 

chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

                                           
(11) Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với 

các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối 

với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương 
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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); dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến 

độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; 

+ Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; 

+ Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án; 

+ Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại 

khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công; trong đó ưu tiên bố trí các dự án khởi 

công mới đã có đủ thủ tục, được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, dự 

án trọng điểm, các dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ quốc phòng, an ninh,... 

IV. DANH MỤC VÀ MỨC VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI 

ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG 

DỰ ÁN 

Tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum là 5.842.720 triệu đồng (gồm vốn trong 

nước 5.340.420 triệu đồng và vốn nước ngoài là 502.300 triệu đồng). 

Trên cơ sở mức vốn dự kiến được Trung ương giao, căn cứ Nghị quyết số 

69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; ý kiến thẩm định của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (lần 1) tại Công văn số 2660/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 

5 năm 2021, (lần 2) tại  Công văn số 3806/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 6 

năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ kế hoạch nguồn 

ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum, như sau: 

1. Vốn trong nước (5.340.420 triệu đồng) 

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay địa phương 

đã xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản. Do đó, không bố trí vốn để xử lý nợ 

đọng xây dựng cơ bản. 

- Bố trí hoàn trả thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương: 
Địa phương bố trí đủ theo thực tế giải ngân của các dự án với tổng kế hoạch là: 

490.920 triệu đồng (của 04 dự án). 

- Bố trí các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020: 11 công trình 

chuyển tiếp với tổng kế hoạch là 1.731.682 triệu đồng 

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án: bố trí 4.500 

triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 05 dự án. 

- Bố trí vốn cho dự án khởi công mới: 
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 + 13 dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 

với số vốn 1.642.902 triệu đồng. 

+ 07 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025: 

bố trí trong giai đoạn 570.416 triệu đồng, số vốn bố trí ngân sách trung ương 

trong giai đoạn 2021-2025 còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư phần ngân 

sách trung ương là 888.084 triệu đồng, bằng 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương theo ngành, 

lĩnh vực của địa phương được thông báo tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 

02-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 

2, Điều 89, Luật Đầu tư công.  

- Bố trí vốn đầu tư dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng: 

900.000 triệu đồng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 

676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29-4-2021. 

2. Vốn nước ngoài (502.300 triệu đồng):  

- Bố trí cho 04 chương trình, dự án chuyển tiếp với 502.300 triệu đồng, 

không phát sinh nhu cầu vốn đối ứng nguồn ngân sách trung ương. 

- Ngoài ra, hiện nay Trung ương mới chỉ giao dự kiến kế hoạch vốn nước 

ngoài để thực hiện các dự án chuyển tiếp, đối với công trình khởi công mới giai 

đoạn 2021-2025: Để tạo điều kiện cho địa phương có nguồn vốn đầu tư triển 

khai các dự án mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã 

trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp bổ sung nhu cầu đầu tư các dự án mới 

trong giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn nước ngoài với 02 dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tổng nhu cầu vốn nước 

ngoài là 366.492 triệu đồng (vốn ngân sách trung ương cấp phát là 265.621 

triệu đồng và vốn địa phương vay lại là 100.871 triệu đồng). 

(Chi tiết Phương án phân bổ tại các biểu 2, 3, 4 và 5 kèm theo). 

V. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Giải pháp triển khai 

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính, 

ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời tập trung triển khai thực hiện 

các giải pháp chủ yếu sau: 

- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo 

hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ 

trọng cho chi đầu tư phát triển. 

- 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. 

- Thực hiện đúng thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08-7-2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương 

trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trong 

triển khai thực hiện. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch 

đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc 

đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, 

những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo cấp có 

thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu 

tư công, thực hiện dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu 

quả đầu tư. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

chủ đầu tư khác phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện 

từng dự án, lập kế hoạc giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn cho từng dự án.  

- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch vốn phải phù hợp 

với quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước. Mức vốn ứng 

trước của từng dự án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và phải đảm bảo có nguồn thanh toán các khoản ứng trước. 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn. Khoản dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng cho các mục  

tiêu thật sự cần thiết, cấp bánh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật 

Đầu tư công và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

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

thành phần kinh tế nhằm 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, 
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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. 

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn. Thực 

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

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

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử 

dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, 

quản lý, sử dụng vốn vay. 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.  

- Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng; giải thích cho Nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết 

đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để Nhân dân biết, giám sát; 

hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra. 

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ 

sở và Nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy chế 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu 

tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Dự kiến kết quả đạt được 

Với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trong giai đoạn 

2021-2025 và phương án phân bổ nêu trên, dự kiến kết quả triển khai thực hiện 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt được: địa phương sẽ thu hồi toàn bộ số vốn 

đã ứng trước ngân sách trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi; tất cả 

các công trình chuyển tiếp sẽ được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 

theo đúng tiến độ; đồng thời triển khai khởi công mới một số công trình quan 

trọng, cấp bách, thiết yếu của tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế, xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người 

dân. Tập trung nguồn lực đầu tư tại các vùng kinh tế động lực, tạo sự lan tỏa cho 

các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng 

giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị mới. Tiếp tục đầu tư 

kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các dự án về lĩnh vực hạ tầng thương mại, 

dịch vụ, nhất là các dự án hậu cần xuất nhập khẩu (Logistics) tại Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với phát 

triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu. Đầu tư các công trình hạ tầng tại khu 
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trung tâm hành chính của tỉnh, các dự án kết nối 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; đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, an ninh nguồn nước, biến đổi khí 

hậu, 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.  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh nhằm góp 

phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội 

XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã xác định trong Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.. 

Trên đây là Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ Nhất xem xét, cho ý kiến để Ủy 

ban nhân dân tỉnh có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định. 

VI. DANH MỤC CÁC BIỂU KÈM THEO 

1. Biểu số 1: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020. 

2. Biểu số 2: Tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025. 

3. Biểu số 3: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025. 

4. Biểu số 4: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương bố trí cho các dự án trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, liên tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 

5. Biểu số 5: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng dự án 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

6. Biểu số 6: Danh mục đề xuất bổ sung bố trí vốn  kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương và 

vốn đối ứng dự án sử dụng vốn oda, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài./. 
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