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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021 
 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính 

về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch 

Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; 

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và mục 

tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; 

UBND thị xã trình HĐND thị xã phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021 với 

những nội dung sau: 

I. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách 

thị xã, nguồn thu tiền đất tái định cư và nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021 là: 

323 tỷ đồng, trong đó: 

1. Nguồn đấu giá quyền sử dụng đất: 312,15 tỷ đồng;       

2. Nguồn thu tiền đất tái định cư: 3,85 tỷ đồng; 

5. Nguồn sự nghiệp kinh tế của thị xã: 7 tỷ đồng; 

          II. Nguyên tắc phân bổ 

1. Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với khả năng nguồn 

vốn đầu tư. Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và 

đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng có ảnh hưởng lớn đối với phát triển kinh 

tế - xã hội của thị xã. 

2. Bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành quyết toán. 

3. Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê 

duyệt, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. 

4. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2021 thực sự cần thiết và 

đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. 

5. Xây dựng và phân bổ vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia, các đề án đã được phê chuẩn theo hướng lồng ghép, sử dụng nguồn 

vốn được giao để thực hiện các mục tiêu chung của các chương trình, bảo đảm 

sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả. 
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III. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công. 

1. Tổng vốn phân bổ cho các dự án: 308 tỷ đồng. 

1.1. Các dự án do thị xã làm chủ đầu tư: 182,571 tỷ đồng, trong đó: 

- Dự án hoàn thành đã quyết toán: 20,261 tỷ đồng; 

- Dự án hoàn thành chưa quyết toán là: 13,85 tỷ đồng; 

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 thực hiện là: 30,35 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là: 116,71 tỷ đồng; 

- Dự án chuẩn bị đầu tư là: 1,4 tỷ đồng. 

1.2. Dự án xã, phường làm chủ đầu tư: 81,474 tỷ đồng, trong đó: 

- Dự án hoàn thành đã quyết toán: 7,903 tỷ đồng; 

- Dự án hoàn thành chưa quyết toán là: 6,981 tỷ đồng; 

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2021 thực hiện là: 7,13 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là: 59,46 tỷ đồng; 

1.3. Các dự án chương trình, mục tiêu của thị xã: 43,955 tỷ đồng. 

2. Dự phòng đầu tư: 15 tỷ đồng 
(Phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho từng công trình có phụ lục kèm theo). 

UBND thị xã trình HĐND thị xã xem xét, phê chuẩn Kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 để có cơ sở triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

- Như trên (để b/c);                CHỦ TỊCH 
- Thường trực HU, HĐND thị xã (để b/c); 

- Các Ủy viên UBND thị xã; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lưu VT.    

      

     Nguyễn Tiến Dũng 
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