
TỔNG NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Đính kèm Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng)
 ĐVT: Tỷ đồng 

Giai đoạn 2016 - 2020 Giai đoạn 2021 - 2025 Ghi chú
TT Nguồn vốn

 Kế hoạch 
vốn Tỷ lệ  Kế hoạch 

vốn Tỷ lệ  

 TỔNG (A + B)           
41.810.2 100% 59.496.4 100%  

A
NGUỒN VỐN 
NGÂN SÁCH 
THÀNH PHỐ

33.247.6 79.5 53.826.2              90.5 

1 Nguồn vốn ngân 
sách tập trung 11.188.4 26.8 14.933.0               25.1 

2 Nguồn thu tiền sử 
dụng đất 10.873.5 26.0 28.892.2               48.6 

3 Nguồn thu xổ số 
kiến thiết 779.1 1.9 855.0                 1.4 

4 Vay bù đắp bội chi 2.244.8 5.4 6.981.8               11.7 

5 Nguồn khác 8.162 19.5 2.164.2                 3.6 

Tổng nguồn giai đoạn 2021-2025 theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
lần thứ XXII (mục 3.B). 

B NGUỒN VỐN 
TRUNG ƯƠNG 8.563 20.5 5.670.2                9.5  

1 Nguồn vốn Trung 
ương trong nước 4.873.7 11.7 5.340.2                 9.0 Giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 

29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc 



a)
NSTW hỗ trợ có 
mục tiêu (theo điểm 
số)

4.873.7 11.7 2.113.2                 3.6 

b) Vốn liên vùng 3.227.0                 5.4 

2 Nguồn vốn Trung 
ương ngoài nước 3.688.9 8.8 330.0                 0.6 

hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025; Công văn 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.



PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Đính kèm Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12 tháng  8 năm 2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: Tỷ đồng

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
TT Phân bổ Kế hoạch vốn

Số dự án Kế hoạch vốn

 TỔNG SỐ (A + B)  59.496.37
A NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  53.826.20

I Số phải phân bổ (đủ điều kiện để bố trí KH trung hạn 21-25), giao danh mục chi 
tiết đợt 1 750 27.566.02

1 Bố trí cho các công trình thanh quyết toán và thanh toán khối lượng 286 932.4

2 Bố trí cho các công trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 274 12.055.80

3 Công trình mới của giai đoạn 2021-2025 190 13.491.22

 3.1 Các công trình đã phê duyệt/đã thẩm định chủ trương đầu tư 190 12.891.22

 3.2 Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập nhiệm vụ quy hoạch  600
4 Bố trí cho Huyện Hòa Vang  822.6

5 Chi XDCB vốn tập trung cho các quận (năm 2021) theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14 ngày 19/6/2021  264

II Dự nguồn  5.949.64



III
Số còn lại để phân bổ cho các dự án chuẩn bị đầu tư đủ thủ tục sẽ được giao trong 
các đợt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại các kỳ họp 
sau của HĐND thành phố

 20.310.54

 Trong đó: dự kiến bố trí các công trình dân sinh cho các quận theo Nghị quyết số 
119/2020/QH14 ngày 19/6/2021  4.200.00

B NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 21 5.670.17

I Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước 20 5.340.17

1 Nguồn trung ương hỗ trợ có mục tiêu 17 2.113.17

a) Số phải phân bổ (đủ điều kiện để bố trí KH trung hạn 21-25), giao danh mục chi tiết đợt 
này 13 1.520.73

(1) Thu hồi các khoản vốn ứng trước trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2016-2020 3 133.77

(2) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 8 302.60

(3) Các công trình khởi công mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đủ điều kiện bố 
trí vốn 2 1.084.36

b) Số còn lại để phân bổ sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định 4 592.44

2 Vốn ngân sách trung ương đầu tư các các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết 
vùng, đường ven biển 3 3.227.00

a) Số phải phân bổ (đủ điều kiện để bố trí KH trung hạn 21-25), giao danh mục chi tiết đợt 
này 2 2.727.00

(1) Bố trí thanh quyết toán (Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại 
nút giao thông ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng) 1 727.00

(2)
Bố trí công trình mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đủ điều kiện bố trí vốn 
(Dự án Đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng 
dùng chung)

1 2.000.00



b) Số còn lại để phân bổ sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định (Dự án Tuyến đường ven 
biển Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng) 1 500.00

II Nguồn vốn ngân sách trung ương ngoài nước (công trình chuyển tiếp: Dự án Phát 
triển bền vững) 1 330.00

Ghi chú: 
(1) Danh mục chi tiết theo Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 10/8/2021 của UBND TP. Đà Nẵng;
(2) Nguồn NSTW phân bổ theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3959/BKHĐT-KTĐPLT 
ngày 23/6/2021  về việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 
(lần 2). UBND thành phố căn cứ quyết định giao kế hoạch chính thức của Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung trong 
trường hợp có thay đổi.


