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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh 

và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 973/UBNVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 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 Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 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; 

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

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 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 Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 

sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6208/TTr-

SKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung 
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hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh 

và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo các 

biểu đính kèm. 

Điều 2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch đầu tư 

trung hạn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 được giao tại Quyết định này:  

1. Thông báo cho các đơn vị thực hiện danh mục và kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Điều 1 Quyết 

định này và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) báo cáo 

Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 

phần vốn do cấp huyện phân bổ chi tiết bảo đảm các nguyên tắc và thứ tự ưu 

tiên theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

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

các chủ đầu tư chủ động và tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn 

lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025, Nghị 

quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh 

mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, 

nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất, phấn đấu tăng thu để có điều kiện bổ sung 

vốn cho thanh toán nợ công trình, hoàn tạm ứng cho ngân sách tỉnh và bố trí 

vốn cho các công trình trọng điểm và vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

tái định cư tạo quỹ đất. 

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố chủ động và tích cực phối hợp cùng Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, 

ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn vay ODA, 

vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả các 

công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh. 

4. Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình phải 

tuân thủ đúng quy trình, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà 

nước và các văn bản pháp luật có liên quan; quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, 

chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng công tác 

thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, giám sát công trình, đảm bảo chất 

lượng các công trình; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để sớm đầu tư hoàn thành các dự án, đưa vào sử 

dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm, 

quan trọng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

có tên tại Điều 1 Quyết định này; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Bộ Tài chính (báo cáo); 

- Kiểm toán Nhà nước (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh (để công khai); 

- Lưu: VT, QTTV, TH, KT, KGVXNV, 

NCKSTTHC, ĐTQH. Châu. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                             LLL 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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