
NGHỊ QUYẾT
Về cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 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 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 
hội về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 (khoản 5, Điều 1 quy 
định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 
2021);

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản 
lý đối với thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 13/CT-
TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ 
và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025;
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Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ 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 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; 
Công văn số 3959/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 
Trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-
2025;

Căn cứ Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhiệm 
vụ công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 323/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 
2021-2025;

Xét Báo cáo số 249/BC-UBND  ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo 
thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng như sau: 
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn 
vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tiếp tục đầu tư đồng bộ và tạo 
chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an 
sinh xã hội; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Mục tiêu cụ thể



a) Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 260-270 
nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ trọng vốn đầu tư công đạt 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội.

b) Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 
trên 90% kế hoạch giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự 
án được bố trí vốn.

3. Định hướng
Tập trung nguồn lực đảm bảo nhu cầu, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 để phát triển thành phố, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo 
của Bộ Chính trị (khóa XII) tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 
quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 
34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Nghị quyết số 119/2020/QH14; Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025... Phấn đấu xây dựng thành phố Đà 
Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu 
vực, đảm bảo phát triển đúng định hướng về kinh tế - xã hội, không gian đô thị đã 
được phê duyệt. Tập trung đầu tư theo quy hoạch 12 phân khu và khu vực nông thôn; 
ưu tiên vào 3 trụ cột (du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển), 5 lĩnh vực 
mũi nhọn… Trong đó, xác định đầu tư đồng bộ, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng là khâu 
then chốt, nhất là các dự án động lực, trọng điểm, có tác động lan tỏa; ưu tiên các lĩnh 
vực hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường, hạ tầng đô thị, 
khớp nối kỹ thuật, cảng biển, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo… Đồng thời, để phát 
huy vai trò của đầu tư công, “làm vốn mồi” và là cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư từ 
khu vực ngoài ngân sách đáp ứng các mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố, khai thác tối đa nội lực và huy động ngoại lực. Cụ thể:

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy 
hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch 
chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các công trình trọng điểm, có sức lan 
tỏa lớn, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó tập 
trung dự án Đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu và các dự án động lực, trọng điểm 
của thành phố theo chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố.  

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, triển khai đồng bộ du lịch thông 
minh. 

- Tập trung đầu tư hệ thống cảng biển, hàng không gắn với phát triển dịch vụ 
logistics.

- Ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển các ngành công nghiệp 



công nghệ cao; công nghiệp công nghệ thông tin và các lĩnh vực, công trình, dự án có 
đóng góp, tác động trực tiếp, lan tỏa đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn thành phố.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới toàn diện gắn 
với đô thị hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát triển nông nghiệp 
bền vững, nông thôn kiểu mẫu. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư kết cầu hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng theo 
hướng đô thị trên tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/7/2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

- Đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đồng bộ 
với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.

Điều 2. Tổng nguồn vốn và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 59.496,37 tỷ đồng, 
gồm:

1. Tổng nguồn vốn và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng

a) Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2021-2025 là 
59.166,37 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung:          14.933,0 tỷ đồng 
- Nguồn thu tiền sử dụng đất:          28.892,2 tỷ đồng
- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:  5.340,17 tỷ đồng
- Nguồn thu xổ số kiến thiết:                   855,0 tỷ đồng
- Vay bù đắp chi:            6.981,8 tỷ đồng
- Nguồn khác:                                           2.164,2 tỷ đồng
b) Tổng nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025 là: 330 tỷ đồng.
2. Phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng
a) Nguồn vốn trong nước giai đoạn 2021-2025 là: 59.166,37 tỷ đồng.
- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố: 53.826,20 tỷ đồng.
- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 5.340,17 

tỷ đồng.
b) Nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 là: 330 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 3. Các nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025



1. Tuân thủ Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 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; Quyết định số 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 số 
973/2020/UBTVQH14 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, phù hợp với khả năng 
tài chính, giữ vững an toàn nợ công của ngân sách thành phố.

3. Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật, bảo đảm công 
khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành 
chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 4. Thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

1. Bố trí đủ vốn còn lại để thanh quyết toán và chuyển tiếp cho các công trình 
hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020.

2. Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn 
nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các 
hiệp định đã ký kết. Bố trí đủ phần vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án 
theo phương thức đối tác công tư (PPP).

3. Ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 
43-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vốn cho các công 
trình và nhóm công trình trọng điểm, mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội.

4. Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ giữa lãnh 
đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các địa phương;

5. Đối với công trình khởi công mới, trên cơ sở khả năng huy động nguồn lực 
đầu tư công trung hạn 2021-2025, rà soát phân bổ khi đảm bảo điều kiện bố trí vốn 
theo khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công; sắp xếp theo thứ tự:

- Các công trình đã phê duyệt/đã thẩm định chủ trương đầu tư.
- Bố trí vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư đã có chủ trương của cấp có thẩm 

quyền đồng ý triển khai nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai 
các công trình đã có chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND và Ủy 
ban nhân dân (UBND) thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW 
ngày 24/01/2019; Nghị quyết số 119/2020/QH14; Quy hoạch thành phố đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025… trong đó ưu tiên cho các công 
trình theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, các công trình phục vụ nhu cầu 



dân sinh, xử lý thoát nước, ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông…, các 
công trình giáo dục, y tế, văn hóa trọng điểm…

6. Bố trí dự nguồn ngân sách thành phố sau khi đã bố trí vốn cho các công trình 
đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn trung hạn nhằm đảm bảo phương án nguồn lực cho các 
dự án chuẩn bị đầu tư sau khi hoàn thành thủ tục (được phê duyệt chủ trương đầu tư, 
dự án đầu tư) sẽ được bố trí vốn theo quy định.  

7. Bố trí dự phòng chung nguồn ngân sách thành phố theo khoản 6 Điều 51 
Luật Đầu tư công ở mức 10% so với tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 (59.496,37 tỷ đồng), tương đương với 5.950 
tỷ đồng với mục đích để: (1) bố trí vốn quyết toán cho các dự án có phát sinh nhu cầu 
vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần phải bố trí để tất toán dự án; (2) bố trí vốn 
cho các dự án đã giải ngân công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 các dự án chuyển tiếp 
nhung chưa thực hiện đầu tư xây dựng và chưa đủ điều kiện tiếp tục triển khai; (3) bố 
trí vốn chuẩn bị đầu tư, vốn lập quy hoạch khác thuộc đối tượng của Luật Đầu tư 
công; (4) các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư quan trọng, cấp bách, cần thiết 
phát sinh phải thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Điều 5. Về các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

1. Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công và các nghị định, văn bản 
hướng dẫn thi hành, gần nhất là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhất là việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu 
tư, cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với 
trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn thu, đáp ứng chi đầu tư từ ngân sách 
thành phố, gồm nguồn ngân sách tập trung, khai thác quỹ đất, xổ số kiến thiết; 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

3. Tranh thủ nguồn lực Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA, vốn vay 
nước ngoài; vốn đầu tư của các bộ, ngành, nhất là các dự án trọng điểm, động lực 
trong quá trình lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

4. Tiếp tục đôn đốc, xúc tiến việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thành 
phố, trong đó chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên 
quan để đảm bảo các cơ chế tạo nguồn lực cho đầu tư; ổn định và tăng tỷ lệ điều tiết, 
xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung 
ương và ngân sách thành phố trong thời kỳ ổn định ngân sách mới; trần huy động vốn 
vay so với tổng thu ngân sách địa phương được hưởng…

5. Nghiên cứu phương án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư 
(nếu có) của ngân sách thành phố, nguồn quỹ dự trữ tài chính và các nguồn khác để 
đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định.



6. Tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án 
tồn đọng nhiều năm; khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết và sớm ban hành Kế hoạch 
thu tiền sử dụng đất giai đoạn đoạn 2021-2025 và hằng năm; ban hành Kế hoạch tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất để chủ động, khẩn trương thực hiện các 
thủ tục liên quan về quy hoạch, về giá... nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai 
theo phương án đề ra, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố, theo dự kiến: (1) thu từ chuyển mục đích, giao đất: 16.285 tỷ đồng; (2) thu 
từ đấu giá 8.459 tỷ đồng; (3) thu từ đấu thầu 3.741 tỷ đồng; (4) thu theo kết luận của 
Thanh tra Chính phủ 333,2 tỷ đồng; (5) thu từ kết luận số 2852/KL-TTCP là 74 tỷ 
đồng.

7. Tính đến phương án vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB), các tổ chức tài 
chính, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong khả năng và điều kiện của 
thành phố không đáp ứng được nguồn lực cho đầu tư.

8. Xác định danh mục các công trình cấp thiết cần ưu tiên đầu tư trong giai 
đoạn 2021-2025, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, 
các dự án lớn, quan trọng, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, 
cấp thiết của địa phương.

9. Bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án 
đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định (bố trí trung hạn đối với dự án đã phê duyệt chủ 
trương đầu tư, bố trí vốn thực hiện hằng năm đối với dự án đã phê duyệt dự án đầu 
tư); tiếp tục thực hiện bám sát quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển, thực tế xã 
hội, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải. Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó 
khăn, thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện đối với các công trình, dự án chưa 
thực sự cấp bách, cần thiết để ưu tiên và tập trung nguồn vốn cho các dự án dở dang, 
động lực, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cả về 
trước mắt và lâu dài theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thành 
phố thông qua. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; đảm bảo quy mô vốn chuyển 
tiếp của giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 không vượt quá 20% tổng kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 89 
Luật Đầu tư công 39/2019/QH14.

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm 
hiệu quả, hạn chế tình trạng điều chỉnh trong quá trình triển khai; kiểm soát chặt chẽ 
phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh 
vực và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát kỹ các dự án nằm trong danh mục các dự án bố trí vốn chuẩn 
bị đầu tư, để phân tầng ưu tiên theo các cấp độ để đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư 
phù hợp với nguồn lực còn lại chưa bố trí trong kỳ họp đến.

10. Nghiên cứu, xúc tiến các dự án hỗn hợp về nguồn vốn, trong đó vốn nhà 
nước (đầu tư công) xác định “là vốn mồi” nhằm dẫn dắt, thu hút và huy động nguồn 



lực đầu tư tư nhân tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, môi trường, thoát 
nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…  

11. Phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, 
kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc, nhất là về các thủ tục đầu tư, quy trình, công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm 
bảo nâng cao khả năng và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

12. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, 
giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham 
nhũng, lợi ích nhóm. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao 
trách nhiệm người đứng đầu ở các ngành, địa phương trong công tác xây dựng, tổ 
chức triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo quy định.

13. Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; tăng 
cường thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng đẩy nhanh tiến độ, 
hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp, 
tinh gọn bộ máy nhà nước, tiết giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát 
triển.

14. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích việc sử dụng khoản 
vốn dự phòng chung 10% tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 
sách thành phố giai đoạn 2021-2025.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này theo đúng quy định của pháp luật.
a) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình HDND thành phố xem xét, quyết định 

chủ trương đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư theo quy định, thông qua Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ở các đợt điều chỉnh, bổ sung tiếp 
theo tại các kỳ họp của HĐND thành phố.

b) Khẩn trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 
các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công đến thời 
điểm HĐND thành phố thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025. 

c) Đối với danh mục chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ODA 
giai đoạn 2021-2025: Căn cứ Quyết định giao danh mục chi tiết của Thủ tướng Chính 
phủ, giao danh mục chi tiết đối với các dự án đủ điều kiện, thủ tục, đồng thời tiếp tục 
đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình HĐND thành 
phố phê duyệt chủ trương đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giao chi tiết ở 
các đợt tiếp theo.

d) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự 
án, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt 



các giải pháp thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tổ chức 
kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

đ) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các quận, 
huyện và đơn vị có liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu và đảm bảo bố trí đủ 
vốn thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước theo quy 
định. 

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu 
HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết


