
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH  QUANG TR! Dc lap - Tu do - Hanh phüc 
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BAO CÁO 
TInh hInh thyc hin k hoch du tir cong nãm 2021 

và k hotch du tir cong nàm 2022 

I. TINH HINH VA KET QUA THIC HIN KE HOACH DAU TIX 
CONG NAM 2021 

Näm 2021 co nghia dc bit quan tr9ng trong thirc hin Nghj quyét Di 
hi Dáng b tinh lan thir XVII; kê hoch phát tirn kinh t - xâ hi và k ho.ch 
dau tu cong 5 näm 2021 - 2025. Trong bi cành djch bnh Covid-19 tác dng 
tiêu circ den toàn b di sang kinh t - xã hi, vic thirc hin và giâi ngân ngun 
vn du tu cong duçc xem là mt trong nhUng nhim vi chInh trj tr9ng tam Va 

giãi pháp quan tr9ng d phc hi và phát trin kinh t, gop ph&n bão dam thirc 
hin hoàn thành các chi tiêu kinh th - xà hi dâ d ra trong nAm 2021. 

1. Cong tác chi do, diéu hành: 
DuOi si,r chi do, diu hành cüa ChInh phü, sir lãnh d.o cüa Tinh üy và 

giám sat cüa HDND tinh, ngay tü du näm UBND tinh tp trung chi dio quyt 
lit, ban hành nhiu nhim v11, giài pháp tE chrc thrc hin, tháo gä cac khó 
khan, vuâng mc nh.m dy nhanh tin do thirc hin và giãi ngân vn du tu 
cong. Dng thôi, tang cu&ng k' lut, k' cucmg, d cao vai trà, trách nhim cüa 
ngi.thi dirng du trong quãn 1, sü diing ngun vn du tu cOng. 

Uy ban nhân dan tinh dã ban hành Chi thj s 03/CT-UBND ngày 
31/3/2021 v day mnh thirc hin và giài ngân vein du tu cOng nàm 2021 và K 
hoch sei 1 56/KH-UBND ngày 23/9/2021 triên khai th1rc hin Ngh quyt so 
1 07/NQ-CP ngày 11/9/2021 cüa Chmnh phü v Phiên h9p ChInh phü thixàng kS' 
tháng 8 näm 2021. Theo do, dã yêu cu Giám dôc các so, Thu trithng các c 
quan Trung uang trên dja bàn; Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xâ và 
các chü dAu tu duqc giao k hoach  vein nãm 2021 triên khai thirc hin nghiêm 
tüc, quyt 1it các giái pháp dy mnh giâi ngân vein du tu cOng theo Nghj 
quyt sei 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phi và Nghj quyêt so 107/NQ-
HDND ngày 9/12/2020 cüa I-IDND tinh v k hoach  phân bô vOn dâu tii xây 
drng ca bàn sO diing nguein vein ngân sách do tinh quán l näm 2021. 

Lành dio UBND tinh thuOng xuyên tei chOc các cutc hQp chuyên dO theo 
nguein vein ho.c lTnh virc nhàm chi dto cit th qua trInh triên khai thirc hin; tO 
chOc Hi nghj giao ban XDCB vOi các sO chuyOn ngành và các chü du tu, 
nhm dánh giá tInh hInh, phân tIch các khó khãn, vuó'ng m&c và d ra các giãi 
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pháp c11 th. Yéu cAu các cp, cac ngành và các don vj chü du ti..r tang cithng 
chi dio các co quan, don vi,  tu van, nhà thu tIch circ dy nhanh tin d thi cong 
cong trInh; chü dng näm bt và có giài pháp phü hcip d tháo gc các khó khan, 
vixOng mac; theo dOi cht chê tInh hInh giâi ngân k hoch vn dâu tu cong 
cüa các cOng trInh, di,r an; kjp th?yi d xut diu chinh vn tü các dir an giái ngân 
chm sang các dir an có nhu cAu và khá nãng thirc hin nh&m tránh vic diu 
chinh kê hoich vOn dâu tu don vào cuOi näm, ânh hu&ng dn tin d giäi ngân 
chung cüa toàn tinh; chü dng d xutt phuong an b tn vn ngân sách dja 
phucmg ho.c tm lrng ngân sách tinh d thrc hin cong tác giâi phóng mtt bang, 
gop phân day nhanh tiên d thirc hin và giài ngân ngun vn duqc giao. 

Ngày 7/9/2021, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 2379/QD-UBND v 
vic thành 1p T cOng tác dc bit cüa Uy ban nhân dan tinh v thüc dy giái 
ngân vn du tu cOng nãm 2021 cüa tinh do dng chI Chü tjch UBND tinh là T 
tru&ng; 03 dông chI Phó Chü tjch UBND tinh là T phó và Thu truO'ng các sâ, 
ngành có lien quan lam thành viên nhm thung xuyên lãnh do, dOn d&, kim 
tra, giám sat, xir l các dim nghên trong vic thiic hin và giãi ngân vn du tu 
cong k hoach 2021. 

2. Cong tãc phân bô k hoich vn du tu' cong 
Cong tác l.p, phân bi ké hoach vn du tu cOng näm 2021 duçc thirc hin 

báo dam theo dung quy djnh cüa ChInh phü, hung dn cüa các b, ngành 
Trung lxang, Nghj quyt cüa HDND tinh; barn sat k hoach  du tu cong trung 
han giai doan 2021 - 2025 duqc cp có thm quyn phé duyt và phü hqp vOi 
khã näng can di, 1ng ghép các ngun hrc du tu nhm phát huy hiu qua ctu 
tu. Qua trInh phân b vira bâo dam can di ngành, linh vrc, länh th; vira gãn 
vâi trách nhim cüa cá nhân, t chirc có thâm quyên trong tmg khâu lip,  thâm 
djnh, quyt djnh chü truong du tu, quyt djnh du tu dir an, quyêt djnh ké 
hoach hra chçn nhà th,u và trin khai thi cOng, thuc hiên dr an. 

Vic phân b vn du tu cong dam bão thir tr uu tiên theo quy djnh. Kê 
hoçtch 2021 dä xir l' dirt dim các khoân thu hi vn 1rng tmc ngân sách trung 
uong duçic giao hoàn trã trong k hoach  du tu cOng trung han  giai doan 2021-
2025 1;  vn di irng cho dr an sir ding von ODA và von vay u'u dâi cüa các nhà 
tài trçY nuâc ngoài theo cam kt; vn d.0 tu hoàn thành, chuyên tiêp cac dir an 
cüa giai doan 2016-2020 chuyn tip sang giai doan 2021-2025 theo tiên d dir 
an duçic cp Co thm quyn phê duyt; vn thirc hin nhim vi1 quy hoach,  quân 
l', do dac  dt dai; vn chun bj du tu d lap, th.m djnh, quyêt djnh chü truong 
d.0 tu và lip,  thm djnh, quyt djnh du tu chuong tnInh, dr an; dOi üng thrc 
hin các chuo'ng trinh miic tiêu quc gia; vn cho dir an khâi cOng mói dam báo 
d,y dü thu tiic du tu; vn h6 trçl cp huyn thuc hin theo tiêu chI, djnh mirc. 

Vn du tu cong duc tinh tp trung bô trI theo hrnng hoàn thành dirt 
dim cac hang mic chmnh, khOng bO trI vOn dan trâi, kéo dài lam ch.m tién d 

Hoãn trà thig truàc NSTW cUa 21 di,r an vài s6 vn 286,768 t dông 
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hoànthành cac dr an. D,i vOi các cong trInh, dr an khài cong mói dêu duçic b 
trI von khi dä hoàn thành cong tác chuân bj dâu tir, phê duyt dir an và can cir 
vào khà nàng ngun vn can di mói duçic trin khai du thu, t chrc thi cong. 

Ké hoch dâu ti.r cong do tinh quân 1 näm 2021 disgc Thu tuàng ChInh 
phü và HDND tinh giao du näm là 3.640,615 t' dng2, c11 th: (1) Vn du tu 
trong can di ngân sách dja phirng là 1.463,71 t dng, trong do: du tu trong 
can dôi theo tiêu chI 396,11 t dng, du tu tir ngun thu sr diing dtt 920 t 
dông, xô so kin thit 40 t dng, bi chi ngân sách dja phucmg 107,6 t' dông; 
(2) Vn ngân sách Trung uong là 2.176,705 t dông, trong do: von trong ni.r&c 
1.062,653 t dng, vn nuâc ngoài 1.113,852 t dng. 

Tuy nhiên, trong qua trInh trin khai thirc hin do mt s dir an, mt s 
ngun vn không có khã nãng thirc hin nên lien tic nhUng tháng d.0 näm, 
Quáng Trj là mt trong nhtthg dja phiwng có t 1 giãi ngân thp cUa cã nuâc. 
TruOc tInh hInh do, LTBND tinh dã chü dng rà soát, báo cáo HDND t1nh3  diu 
chinh giám 110,438 t dng tr ngun thu ti các khu dt giao cho doanh nghip 
và 4,7 t) dng t1r ngun x s kin thit do dr kin khOng thu dt theo k hoach 
giao Mu näm. Dng t&ñ, báo cáo Bô K hoch và Du tu, B Tài chInh giám 
730,538 tS'  dng vn nuâc ngoài ngun ngân sách Trung uong dã duc Thu 
tung ChInh phü giao du näm4. 

Do do tInh dn ngày 15/11/2021, k hoch Mu tu cong do tinh quàn l 
näm 2021 ducic giao là 3.525,377 t dng, cii th: Vn can di ngân sách dja 
phixcmg là 1.348,572 t' dng5; Vn ngân sách Trung uong là 2.176,705 t' dng. 

K hoch Mu tu cOng do tinh quãn 1 näm 2021 duçic UBND tinh phân 
b chi tit là 2.944,278 t9 dng (bao gm diu chinh giám ké' hoçzch dãphán bá 
do hyt thu), bang 84% k hoach duçic Thu tuOng Chmnh phü và HDND tinh giao, 

th: (1) Vn Mu tu trong can di ngân sách dja phirng là 1.332,683 t' dng 
btng 99% k ho.ch I-IDND tinh giao6; (2) Vn ngân sách Trung uong là 
1.611,595 t dông, bang 74% k hoch duçic Thu tu&ng ChInh phü giao7. 

3. Cong tác thirc hin Va giãi ngân k hoich vn Mu ttr cong 
Ngay tir nhtthg tháng Mu näm, UBND tnh dã t.p trung chi do triên khai 

thirc hin quyt 1it nhim vi thrc hin và giài ngân v6n dâu tu cong. COng tác 
thanh toán, giãi ngân vn Mu tu xây thing cci bàn duçic IJBND tinh dc bit 
quan tam chi dao.  Cci quan Tài chInh và Kho bc nhà nuc cap tinh, cap huyn 
dã thrc hin kim soát chat chë các khoàn chi Mu ti.r XDCB, phi hqp tot vâi 

2  Bang 113% k hoch Thu tisàng Chinh phü giao (dja phirong giao tang 420 t' dng) 
Nghj quyêt so 143/NQ-HDND ngày 15/11/2021 cUa HDND tinh ye diëu chinh kë hoach 2021 nguôn von can 

dôi ngân sách dja phtrcmg. 
Bao gôm: ké hoch chi.ra dtrc UBND tinh phân bô là 415,11 t' dông va ke hoch dA dLrqc UBND tinh phãn b 

chi tit là 315,428 t' dông. 
Trong dO: Dâu tu trong can dôi theo tiëu chl 396,11 t' dông, Dâu tu tr nguôn thu sCr dung dat 809,562 t dông, 

Xô so kiCn thiêt 35,3 t'.  dông, BOi  chi ngân sách dja phircrng 107,6 t dông . 
Trong dO: Can dôi theo tiêu chi 396,11 t' dông; Dâu giá dat 809,562 t' dOng; Xô so kiên thiét 35,3 t' dOng; 

Bôi chi NSDP92,5 II t dong 
' Trong dO: VOn trong nirOc 912,853 t' dông; Von rnrOc ngoài 698,742 t dOng 
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các dan vj chü du tu hoàn thành các h sa nghim thu, thanh toán khi lucing 
thirc hin các dr an duçic giao; d.y mnh giái ngãn di dôi vài thu hi tim 1rng, 
dam bão hiu qua sir diing von dâu tlx công; day manh  giao djch qua dch vi 
cong trirc tuyên. Nhiêu chü d.0 tix các cong trInh, dir an cQng tIch crc chi dto d 
triên khai th%rc hin các cong trInh, dir an dã diicic b trI von. 

Tuy nhiên, do näm 2021 là näm du thirc hin k hotch du tu cong trung 
han giai  doan  202 1-2025, các d? an khâi cOng mi phái dixçc cap có thm 
quyên giao kê hoach trung han  mâi dam bão diu kin phân bi k hoach 2021 
(vâi so von 900,653 t dông, bAng 25% kê hoach  Thu tuóng ChInh phü giao). 
Vic giao vn muon (vào tháng 9/2021) dA ánh huâng rtt lan dn tin d thrc 
hin vã giãi ngân cUa chung cüa tinh.Tin d trin khai và giãi ngãn vn d.0 tu 
cOng trên dja bàn di m.t vâi nhiu khó khAn, thách thüc, nht là trong bi cãnh 
djch bnh Covid - 19 din biên phüc tap và nhUng tháng cui nAm dang buâc 
vao müa mira lii. Do tInh hInh thirc tin có nhiu tInh hung din bin phirc tap, 
khó luing nên dii quyt tam rt cao, hành dng quyt 1it nhung kt qua giãi 
ngân von dâu tu cOng cüa tinh chua dat  yêu câu d ra. 

TInh dn ngày 15/11/202 1, tng giá trj giãi ngân các ngun von dâu tu 
cOng do tinh quãn l2  näm 2021 là 1.544,857 t' dng, dat  52,5% k hoach 
UBND tinh phân b và dat  43,8% k hoach Thu tithng ChInh phü, FIDND tinh 
giao, trong do: 

+ Ngân sách dja phucing: 876,253 t' dông, dat  65,8% kê hoach UBND 
tinh phân b và dat  65% k hoach  HDND tinh giao; 

+ Ngân sách Trung uang: 668,604 t' dông, dat  4 1,5% ké hoach UBND 
tinh phãn b và dat  30,7% k hoach duc Thu tuâng ChInh phü giao; trong do: 
(1) vn trong nuâc giãi ngân dat  60,4% k hoach UBND tinh phân bô và 51,9% 
k hoach  Thu ti.rang ChInh phü giao; (2) v6n rnthc ngoài giài ngân dat  16,8% kê 
hoach UBND tinh phân b vã 10,5% k hoach Thu tuang ChInh phü giao. 

Mt s ngun vn có t' l giãi ngân thp lam ãnh huang ion den t l giâi 
ngân chung cüa tinh nhu: (1) Ngun vn nuOc ngoài b trI cho các dir an ODA 
gp nhiu vuOng mac, các d xut chm duqc Trung uang, nhà tài trçi giãi 
quyt; (2) Du tu tr nguin bi chi ngân sách dja phuang do Thu tisOng ChInh 
phü giao k hoach  2021 cao han so vOi khá nAng thrc hin cOa dja phucing8; (3) 
Ngun thu du giá dt và x si kin thi& dat  thp do ãnh huOng cua djch Covid-
19 din dn nhiu dr an dl.rqc b tn tr các ngun nay m.c dü duqc phân b tr 
du nAm nhung dn nay vn chua cO vn d trin khai thirc hin. 

Dr kin mt s ngun vn thirc hin không dat9  so vOi kê hoach dugc cap 

có thm quyn giao d.0 nAm, cit th là: Du ur tiir ngun bi chi ngân sách dja 
phiicng chi thirc hin k hoach vn dja phuang phân b; Dr an quan trQng quc 

8  ThCi ttràng Chinh phü giao k hoac bi chi NSDP là 107 t dng nhtrng dja phucng phân b theo k hoach vay 
tixoiig Crng vài nguôn von ni.ràc ngoai ngân sách trung ircing cap phãt. 

Vn du giá quyn sCr ding dt cp tinh quàn I và XSKT dij kién hut thu nên HDND tinh dà thrc hin diu 
chinh giãm kê hoch 2021; 
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gia, dir an kt ni, có tác dng lien vUng, có ' nghTa thüc dy phát trin kinh t - 
xâ hi nhanh, ben vQng do quy mô dir an lan, thu tlic dAu tu phirc tip nên kê 
hoach 2021 chi hoàn thành cong tác chun bj du ti' dir an. 

Do do, trong tnrYng hçp (1) Trung ucing th1rc hin vic c.t giâm k hoach 
vn nuac ngoài theo dung d xut cüa tinh (730,538 t' dng); (2) ngun bi chi 
ngân sách dja phwmg thirc hin trnmg irng vai k hoach  vn nric ngoài ngân 
sách trung ilong cap phát cOn lai;  (3) k hotch vn dir an quan trpng quc gia, 
dir an kêt nôi, cO tác dng lien vüng, có nghia thüc dy phát trin kinh t - xä 
hi nhanh, bn vUng duçic Trung i.wng cho phép kéo dài th&i gian thirc hin và 
giâi ngân sang näm 2022 thI theo cam kt ye tin d thirc hin và giãi ngân cüa 
các chO dâu ti.r cüa các dir an cOn lai, d? kin t 1 giâi ngân von dâu til cong 
nãm 2021 cüa tinh dat  trên 95% k hoch vn diiqc cp có th.m quyn giao. 

4. Cong tác diu chuyên vn du tu' Cong 
Qua trmnh diu hành, diu chuyn ni bô ngun vn k hoach dâu tu cong 

näm 2021 di.rcic thrc hin kjp thai, dam bão quy trInh, thu tiIc và dung th.m 
quyn nh.m dy nhanh tin d thirc hin cong trinh, dir an và giãi ngân ngun 
vn dâu Ui Cong cüa tinh. 

Thrc hin Nghj quyt cüa ChInh phü và cüa HDND tinh;càn cü vào tInh 
hInh thirc tin cüa dja phuang; UBND tinh dä chü dng rà soát, báo cáo HDND 
tinh thng nh.t thirc hin diu chinh k hoach v,n cOa các cong trInh, dir an kê 
hoach 2021 trong nt,i b ngun vn dam bão theo dung các quy djnh tai  Lut 
Dâu til công; ci th: 

+ Ngun vn ngân sách dja phuo'ng: thrc hin 08 dçit diu chinh ni bO 
vai tng s vn diu chinh là 164.42 1 triu dng10; trong do, can cü Nghj quyt 
s 268/NQ-UBTVQH1S ngày 06/8/2021 cüa Uy ban Thixäng vi1 Quc hi v 
vic cho phép ChInh phü bàn hành Nghj quy& có mt s ni dung khác vai quy 
djnh cüa pháp Iut d dáp ang yêu cu cüa phOng, chng djch dch COVID-19, 
Thu&ng tr1rc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII phiên h9p tha 8 dã 
quyt djnh diu chinh ni bO 13.995 triu dng nguôn vn ngân sách dja phixcing 
tai Nghj quyêt so 2961NQ-HDND ngày 8/10/202 1 

+ Ngun vn ngân sách trung i.ro'ng: thirc hin 05 dgt diêu chinh ni b 
vOi tOng s vn diu chinh là 147.922 triu dông; 

+ Ngun vn nuâc ngoài: thirc hin 01 dçit diu chinh ni b vói tOng sO 
vn diu chinh là 25.3 66 triu dng'2. 

5. Cong tác phê duyt, diu chnh chü trirong du tir: 

'° tai các Quyt dlnh:  s6 656/QD-UBND ngày 22/3/202 1, S6 I740/QD-UBND ngãy 08/7/202 1, S6 2111/QD-
UBND ngày 11/8/2021, so 2311/QD-UBND ngày 31/8/2021, so 2968/QD-UBND ngày 12/10/2021, so 
3450/QD-UBND ngày 28/10/202 1,  

ti các Quyt dlnh  s6 1186/QD-UBND ngày 17/5/2021, s6 2398/QD-UBND ngày 8/9/2021, s6 2810/QD- 
UBND ngãy 29/9/2021 
' tti Quyêt djnh sO 2265/QD-UBND ngãy 25/8/2021 
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Thrc hin nghiêm quy djnh cta pháp 1ut ye dâu tir công, tinh dã to chüc 
thâm djnh chü trucing dâu ttr, thm djnh ngun v6n và khá näng can dM von các 
dr an, trInh cap có thâm quyên phê duyt dung trInh tir thu tiic và thai gian quy 
djnh; bào dam phü hçip vói quy hoach, k hoch phát trin kinh t xã hi và k 
hoach dâu tu cOng trung hn giai domn 2021 - 2025 cüa dja phrnng. 

Các dr an sfr diing vn du tu cong du duqc th.m djnh ngun vn và khã 
näng can dôi nguôn von dâu tu triióc khi quyt djnh hoc diu chinh chü trucing 
dâu tu. Dâ khc phic tInh trng phê duyt di,r an nhung không dam bào ducic 
nguôn von, phé duyt qua nhiêu dir an, dn den du tu dan trái, lang phi, kern 
hiu qua; trng buc nâng cao chit krqng và hiu qua cüa chiwng trinh, dir an 
dâu Ut cong. Tinh thirc hin phân cp trit d han trong thm djnh nguôn von và 
khã näng can d,i v6n, thm quyn quyt djnh chii tnrclng du tu; vira bão dam 
thm quyn cüa các co quan, vüa tang tInh chü dng, thirc tin, trách nhim cüa 
ngi.thi quyêt djnh du tu, chü du tu trong vic quyt djnh, t chirc thirc hin và 
phát huy hiu qua du tu. Ni dung thm djnh trInh các cp có th.m quyn phé 
duyt bâo dam ch.t luçing, hiu qua, tuân thu dung quy djnh hin hành và dáp 
rng tin d yêu cu. 

6. Cong tác du thu Va giám sat dánh giá dãu tir: 
Cong tác quãn l' nhà nuâc v d.0 thu du'qc UBND quan tam chi do; 

các s, ban ngành, dja phuang và chü du tu thirc hin theo dung trinh ti, thu 
tiic và thôi gian quy djnh. Trên cci sâ ngun vn discc b tn và phi.rcing an huy 
dông ngun vn k hoach 2021, các gói thu di.rcc xác djnh vâi quy mO hçip 1 
và thai gian th1rc hin phü hçp, không gay nç d9ng xây drng Co bàn, dng thai 
dam bâo hoàn thành k hoach giài ngân näm 2021. Thrc hin dung 1 trmnh áp 
ding d.0 th.0 qua mng dung theo quy djnh cüa ChInh phu và Thông Ut sO 
11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/20 19 cüa B Kê hoch và Du tu. Nh?i 4y dã 
khc ph%lc duçic nhüng tn ti, bt cap, hn ch ti da tiêu crc trong du thu. 

Kt qua t chirc dAu th.0 qua mng trên dja bàn tinh Quãng Trj dã có sir 
cài thin dáng k, gop phn dam bão tinh canh  tranh, cong bng, minh btch và 
hiu qua trong du thu. Theo thng kê cua He thông mng du thu quOc gia 
trong 10 tháng näm 2021, trên dja bàn tinh t' l v s lucmg gói thu thrc hin 
du thAu qua mng dt 89% (332/373 gói thu) và t l v giá trj gói thâu thirc 
hin du thu qua mng dt 55,5% (885,72/1.595,78 t dông), vuqt chi tiêu cüa 
Nghj quyt 01/NQ-CP và Thông tu s 11/2019/ TT-BKHDT dé ra (tói thiêu 
70% so 1ucing gói thu áp ding hlnh thic du thcu rt$ng râi, chào hang cgnh 
tranh và tdng giá ti-j gói thcu dgt ti thiéu 35% tong giá trj các gói tháu ductc 
dáu thá'u qua mgng); day ia mt buâc tin b rt lan. 

UBND tinh cüng dâ t chirc quan triet, hiso'ng dn trin khai nghiêrn tuc 
cOng tác giám sat dánh giá dâu Ut, dánh giá tong the dâu Ut và giám sat dâu tu 
cüa cong  dng. K hoch giám sat dánh giá dâu tu 6 tháng du nàm 2021 di.rqc 
trin khai thrc hin nghiêm Uk, quyt lit, qua do phát hin, chn chinh và d 
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xut giãi pháp khc phiic, gop phn dam bão miic tiêu, chit lirçing và hiu qua 
dâu tu cong trén dja bàn tinh. Cong tác tng hçp, phân tIch và báo cáo tInh hInh 
triên khai thirc hin cong tác giárn sat dánh giá du tu, dánh giá tng th du tu 
va giám sat dâu tu cüa cong dông trên dja bàn tinh duçic trin khai kjp th&i, dy 
dü ni dung và dung thai gian quy djnh. 

7. Môt s khó khán, vtróng mc lam ãnh hu'&ng dn kt qua thirc hin 
và giãi ngân ké hoich dâu ttrcông nãm 2021: 

TInh hlnh djch bnh Covid-19 din bin phirc tp và khó luing; nhiêu 
doanh nghip không th huy dng dü lixc lucing cong nhân lao dng lam vic 
hotc cong trInh phái dmg thi cong d thirc hin các bin pháp phông, chng 
djch bnh dn dn nhiu cong trmnh không dü khi hrcing d nghim thu thanh 
toán ânh hrning rt iOn dn vic giãi ngân vn dâu tu cong näm 2021 cüa tinh. 

Nh&ng tháng ctAu näm, các dcm vj chü du tu tp trung thirc hin và giái 
ngân di vOi k hoach vn 2020 duc phép kéo dài song song vOi vic giâi ngân 
k hoch vn näm 2021. Vic trin khai th%rc hin dir an phii thuc vào k hoch 
duçic giao nên sau khi duqc UBNID tinh phãn b von, các chü du tu, ban quàn 
1 dir an mOi trin khai các hot dng xây dirng k hoch du thu, k hoch thi 
cOng, phân khai vn, nhp dir toán 

Närn 2021 là näm du kS'  k hoach 5 nam giai dotn 2021- 2025 nhung K 
hoch du tu cong trung hn giai do?n 2021 - 2025 dn cuOi tháng 7 mOi duqc 
Quc hi thông qua và dugc ThU ti.rOng Chinh phU giao vào ngày 15/9/2021. 
Theo do các dir an khOi cong mOi näm 2021 phãn b vn muon,  gAn bisOc vao 
mUa mua bäo nên ãnh huOng rt iOn dn tin d thi cOng và giái ngân. Mt 
khác, theo quy djnh cUa pháp 1ut xây dimg, các dir an khOi cong mOi khi duqc 
b trI vn mOi trin khai các thU tiic lip, thm djnh và phê duyt thit k - dir 
toán cOng trInh, dam bão diu kin d th chOc dâu thâu thi cOng (ngay câ dir an 
không vuOng mc trong cong tác dn bU, GPMB) nén mt khá nhiu thii gian 
d có khi iuçmg, tio áp lirc thanh toán vá giâi ngân cho thai diem cuôi näm. 

COng tác bM thuOng, h trg tái djnh cu, giãi phóng mt cUa các dir an du 
tu luOn gp nhiu khó khàn và trO thành "dim nghën" lam ch.m tiên d triên 
khai thirc hin dir an. Nguyen nhân chU yu là do vuOng mc v cci ch& chInh 
sách, ngui dan chiza dng thun, khiu kin v chInh sách dn bU, yêu câu xác 
djnh giá bM thuOng sat giá thj truOng. Mt sO dir an ODA phát sinh chi phi giâi 
phóng mt b&ng trong qua trInh thrc hin và phn phát sinh thuc nhim vii can 
d&, b trI cUa ngân sách dja phucmg nhung ngân sách dja phucing thI rat khó 
khàn, khOng th can di, b trI kjp thOi theo nhu cu cUa dr an nên tin d giâi 
phóng mitt btng bj chm tr. Mt s dir an iOn, tr9ng dim có khOi iuçmg giãi 
phóng mt bang iOn, trInh 1p phucing an bM thuOng giâi phóng mt bang mat 
khá nhiu thOi gian, ánh huOng dn tin d trao thâu và triên khai thi cong. 
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Ngun thu tir du giá, du thu các khu d.t cho nhà du ti.r s1r ding k 
hoach 2021 duçic HDND tinh giao là 126 t' dng'3  và duçic UBND tinh phân b 
chi tiêt (02 dçit) theo dung danh mic, mirc von HDND tinh gia&4. Tuy nhiên, dir 
kiên nguôn von nay näm 2021 chi thu dugc 15,562 t dng (dir an Khu dan cu 
mOi Phung 1, thành phô Dông Ha), dat  12% k hoach;  s vn k hoach con laj 
trInh HDND tinh diêu chinh giãm. Nguyen nhân chü yu là do các khó khän, 
vuâng mac: (1) Tinh chiia xây drng, ban hành h so d xut khu vrc phát trin 
do thj và kê hoach thirc hin khu virc phát trin do thj trên dja bàn tinh; chixa xay 
dirng, phê duyt và cOng b cong khai các khu virc thrc hin dir an xây dimg 
kinh doanh nhà a dê ban hoc kt hçip cho thuê dixçic chuyn nhuqng quyn si:r 
diing dat dithi hInh thi:rc phân lô, ban nn trên dja bàn tinh nén chua có co so d 
xuât, thâm djnh, phê duyt chi:i truong dâu tu dir an; (2) Các quy hoach  chi ti& 
khu virc dir an dugc phé duyt tnrOc day chua b trI cii th vj trI dt dành d xây 
drng nhà 0 xâ hi theo quy djnh nén phãi tin hành diêu chinh quy hoach chi 
tit dê lam co su d xut du an; (3) Nba dAu tu d xut du an chua báo dam theo 
dung quy djnh v quy mô du tu'5; (4) Mt s dir an dugc nhà du tu d xut 
trong khi chua duqc phê duyt quy hoach, k hoach sO diving dt và chua duqc 
HDND tinh thông qua danh miic di an can thu hi dt. 

ThOi gian vOa qua có nhiu nhà d.0 tu quan tam thirc hin dir an phát 
trin khu do thj, khu dan Cu, khu do thj thuong mai  thông qua hInh thOc du 
thu du an theo Quy& djnh s 320 1/QD-UBND ngày 09/11/2020 cua UBND 
tinh. Tuy nhiên, mt s d1r an khu do thj do nhà dâu tu dê xuât có so can h xây 
drng thô chiêm t' 1 rt thp và chü yu thirc hin theo hInh thOc phân lô ban 
nn, chua huOng dn miic tiêu xây drng và hInh thành các khu do thj, khu do thj 
thucmg mai  dam báo dng b, hin dai  theo djnh hithng phát trin cOa tinh. 

Ca chê, thu tijc quãn lb', thirc hin, thanh toán các dir an ODA rt phOc 
tap, ph thuc rt iOn vào nhà tài trq lam cho cac chü du Ui bj dng, lung thng 
trong trin khai th1rc hin và giãi ngân. Mt so boat dng mua sm may moe 
thit bj dixçic th%rc hin theo phixcing thOc mua sm tp trung tai  cp Trung uang 
nhi.rng dn nay vn dang chO Trung uang trin khai. Tác dng cOa dai  djch 
Covid-19 di vOi các dir an ODA bj ành huOng nng n han so vOi các dir an 
vn trong nuOc do hAu ht các boat dng sO diing th vay ODA và vay uu dài 
du gn v0i yu t nithc ngoài tO khâu nhp may moe, thiêt bj den huy dng 
chuyên gia, giám sat dn dn khó dam bão khi krqng thirc hin dê giãi ngân. 

II. KE HO3CH DAU TIJ CONG NAM 2022 
1. Djnh huIrng dãu tu' cong näm 2022 

13 Tal Nghj quyêt so 107/NQ-HDND ngày 09/12/2020 
' C the: dqt I là 69 t dông tai  Quyêt djnh so 385 l/QD-UBND ngày 29/12/2020 và dt 2 là 37 t9 dông t?i 
Quyêt dinh so2312/QD-UBND ngày 3 1/8/2021 
15 chtxa dé xuât xây dirng c sâ h tang cho phat trién nhà a xà hOi;  dâu Ui xây dijng thô nhà a thtwng mi vài so 
lLrçing qua it so vài sO krqng nhà a dà duc phê duyt tai  Quy hoch chi tiêt khu viic dir an, chO yêu là phân lô 
bàn nén 
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K hoch dAu tu cong nàm 2022 phâi phü hçip vài djnh hixàng cüa k 
hoch phát triên kinh t - xà hi 5 nàm 202 1-2025, k hoch du tu cong trung 
hn giai doan  2021-2025, kê hoach phát triên kinh t - xa hi näm 2022, trong 
do tp trung vào các nhim vii sau: 

- Nâng cao hiu hrc quàn 1 và hiu qua str diing vn du tii cOng; dAy 
nhanh tiên d thirc hin các dir an d phát huy hiu qua dAu tu, dc bit là các dir 
an tr9ng diem; chü tr9ng den cong tác hu kim di vài k hoch dAu tu cong 
nãm 2022, báo dam tuân thu các quy djnh và hiu qua dAu tu cOng. 

- Uu tiên dAu tu các dr an nhm phát triên các trung tam kinh t dng lirc, 
các circ tang truâng, các hành lang kinh t và các dr an trQng dim, có tác dng 
lan tOa rng, mang tInh chAt lien ngành, lien vüng, lien huyn, cO nghia ln 
dOi v&i sir phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phi.rcing, nhAt là các d? an h. tang 
giao thông, h tAng khu kinh t, khu cong nghip và h tAng do thj. 

- DAu tu các dr an cho các yang min nüi, biên gió'i, hãi dâo, vüng dng 
bào dan tc thiu s và các vüng khó khãn khác, gop phAn thu hçp dAn khoàng 
cách v kinh t - xä hi giIa các vüng, min; các dir an d giâi quyt các vAn d 
brc xüc v mOi tru?mg, i'mg phó vâi bin di khI hu, dam bão an sinh xã hi, 
quc phOng - an ninh và các vAn d cAp thit khac. 

- Khii cong mói mt s dir an tr9ng diem, có ' nghia chào mirng các 
ngày k niêm lan cUa tinh näm 2022, có tác dng tIch circ dn qua trInh phiic 
hi và phát trin nn kinh t trong bi cãnh tác dng cüa dai  djch Covid-19. 

2. Nguyen tAc, tiêu chi dir kin k hoch dAu tir cong nãm 2022 
2.1. K hoch dAu tu cOng näm 2022 phái phü hçip vOi các quy djnh cüa 

Lut DAu tu cOng, Lut Ngân sách nhà nuàc, Ngh djnh so 40/2020/ND-
CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phU, djnh hithng miic tiéu cüa kê hoch phát riên 
kinh t - xã hi 5 nàm 202 1-2025, Chi thj s 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 cUa 
Thu tuàng ChInh phü, Chi th s 08/CT-LJBND ngày 27/7/2021 cüa UBND tinh 
v xây dirng k hoch phát trin kinh t - xã hi và dir toán NSNN näm 2022. 

2.2. K hoach dAu tu cOng näm 2022 phãi thirc hin theo dung quy djnh 
ti Lut Dâu tu công; Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa 
Uy ban thixang vii Quc hi quy djnh nguyen tAc, lieu chI và djnh muc phãn bô 
vn dAu tu cong ngun ngân sách nhà nixâc giai don 2021 - 2025; Quyt djnh 
s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tithng Chinh phU quy djnh chi tiet 
thi hành mt s diu cUa Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 
cüa Uy ban Thuang vi Quc hi; Nghj quy& Dai  hi Dàng b tinh lan thu 
XVII; các Nghj quyt cüa Tinh üy, HDNID tinh ye djnh huOng phát triên cUa dja 
phuang; Nghj quyt so 71/2020/NQ-HDND ngày 10/11/2020 cüa I-IDND tinh 
v quy djnh nguyen tic, tiêu chI và djnh mirc phân b vn dAu tu cOng ngun 
ngán sách dja phirnng can di theo tiéu chI giai doan 2021 - 2025; 

2.3. Danh miic dr an b trI vn näm 2022 phãi thuc danh mic kê hoach 
dAu tu cOng trung hn giai doan 2021-2025 dã dtrqc cAp có thAm quyn phé 
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duyt. Mirc vn b trI cho t&ng dir an phài phü hcip vOl tin d thirc hin và khâ 
näng giái ngãn trong nàm 2022; không vuçit tong m1rc du tu dir an trü di 1u k 
bô trI von dn ht nàm 2021 và không vuclt qua k hoch d.0 tu cong trung hn 
giai don 2021-2025 dã duçic cp có th6 quyn phê duyt trir di s vn dã b 
trI trong k hoach näm 2021 cüa di,r an. 

2.4. Nguyen tc, tiêu chI bO tn von phái dam bão nhu sau: 
- U'u lien b trI vn d thu hi s vn lrng truOc, thanh toán khôi hrqng 

hoàn thành (nu có); 
- B trI dü vn cho các dr an dâ hoàn thành và bàn giao dua vào si:r diing, 

dir an dir kin hoàn thành trong näm 2022; 
- B trI vn di Ong cho các dir an sü diing von ODA và vn vay u'u däi 

cña nba tài trV nuOc ngoài theo tiM d di.rçic phê duyt; von dâu tu cüa Nhà 
niiOc tham gia thrc hin dir an theo hlnh thüc di tác cOng tu theo tiM d duçic 
phê duyt. DtM vOi vn rnxOc ngoài, vic b trI k hoach phãi phü hçp vOi ni 
dung cüa Hip djnh, cam k& vOi nhà tài trq; b trI dü vén cho các dir an chuyM 
tip, hoàn thành trong näm 2022. 

- Dii an chuyM tip, hoàn thành sau näm 2022 theo tiM d duçic cp có 
thm quyM phê duyt; phn du giám thôi gian thrc hin và b trI vn các dir 
an nhóm A, nhóm B, nhóm C so vOl thyi gian tM da duc quy djnh t?i  DiM 52 
Lutt D.0 tu cong d sOm dua cong trInh vào sir ding, phát huy hiu qua. 

- BO trI vn cho các dr an tr9ng dim có sirc lan tOa rng, to dng lirc 
phát triM kinh t - xâ hi, to dt phá thu hut ngun vn ngoài nhà nuOc và bão 
dam phát triM hài hôa giüa các dja phucmg. 

- Sau khi b trI dU v,n cho các nhiêm vi nêu trén, mOi b trI cho các dir 
an khOi cong mOi, nhim vii chun bj du tu; trong do iru tiên cho các dir an dã 
có dü thu tic du tis, duçic chun bj k9 dê s&n sang triên khai thirc hin. 

3. Dir kiM phãn b ngun vn ngãn sách Trung u'ong k hoich 2022 
Can cO Nghj quyt s 138/NQ-HDND ngày 30/8/202 1 cüa Hi dOng nhân 

dan tinh cho kiM v dir kiM k hoch du tu cOng nguOn vOn ngân sách Trung 
wing näm 2022, UBND tinh dâ báo cáo B Kê hoch và Dâu tu, B Tài chInh 
dir kiM k hoach  du ur cOng ngun ngân sách Trung wing näm 2022 cüa tinh 
là 1.740,02 t' dng, bang 83% kê hoch 2021 duçic Thu tuOng ChInh phü giao 
và bang 100% k hoach  2022 Trung wing dir kiên, cv the: 

- VM trong nithc d1r kiM 1.048 t' dMg, bang 98% ké hoch 2021 duqc 
Thu tuOng ChInh phü giao và b.ng 100% kê hoch 2022 Trung wing dir kiên; 
trong do: 

+ Du an quan trong quc gia, dv an kêt nOi, có tác dng lien vüng, có 
nghia thüc d.y phát triM kinh t - xã hôi nhanh, bM vng: dv kiên bo trI 320 t' 
dMg cho Dv an Dung yen biM k& nM hành lang kinh tê DOng Tây, tinh 
Quáng Trj (giai doan 1); 
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+ Du tii theo ngành, linh virc: dir kin be, trI 728 t' dng cho 34 dir an 
dâu tu theo ngành, lTnh vrc, trong do: (1) Dr kin 123,336 t dng cho 08 dr an 
hoàn thành trong näm 2022 theo diing tin d thirc hin thrcic cp có thm quyn 
phê duyt; (2) Dr kin 297.164 triu dng cho 13 dir an chuyn tip hoàn thành 
sau näm 2021 theo tin d và thyi gian b tn ve,n theo dtng quy djnh tai  khoãn 
2 Dieu 52 cUa Lut Du tu công; (3) Dir kin 307.500 triu dng cho 13 d an 
khii cong mói. 

- Ve,n nuâc ngoài dr kin 692,02 t dng, btng 62% k hoach 2021 duqc 
Thu tithng ChInh phü giao và bang 100% k hoach 2022 Trung uong dir kin. 
Tuy nhiên, can cir tin d thirc hin các dir an ODA, tInh cia kin nghj Trung 
ucing xem xét, bô sung von nuc ngoài nguOn NSTW ké hoach  näm 2022 (ngoài 
s ve,n dã thông báo dr kin tai  van bàn se, 6926/BKHDT-TH ngày 11/10/202 1) 
cho các dir an ODA vâi tng nhu cu là 68,22 t dng, cii th: 

+ Dir an Xây dirng cci s ha tng tbIch  irng vi biên dôi khI hu cho dng 
bào dan tôc thiu se, (CRIEM), tinh Quáng Trj (60 t dng): Tai  Báo cáo s 
13 8/BC-UBND ngày 30/7/2021, dir kin k hoach ve,n nuâc ngoài ngun 
NSTW näm 2022 cho d1r an là 60 t' dng. Tuy nhiên, do d,r an chi.ra duçic k 
Hip djnh nên không duçic Trung uoig tng hçip nhu cu và d%r kin k hoach 
2022. Hin nay, Dr an cia duçic Thu tung ChInh phü phê duyt chü tnrcing du 
tix tai  Quy& djnh se, 21 8/QD-TTg ngày 19/02/2021 và cia duqc giao k hoach 
du tu cOng trung han  202 1-2025 de,i lrng cho du an tai  Quyt dinh se, 1535/QD-
TTg ngày 15/9/2021 cüa Thu tt.ràng Chinh phü. Du kin Dr an sê duoc phê 
duyt Báo cáo nghiên cru khá thi vào cue,i näm 2021 và k hip djnh vay trong 
tháng 02 nàm 2022 d trin khai các hot ctng. 

+ Di,r an Tang cu&ng quãn 1 dAt dai và cc so di 1iu dAt dai (VILG), tinh 
Quãng Trj (8,22 t dng): Tai  báo cáo s 138/BC-UBND ngày 30/7/2021, d%r 
kin k hoach ve,n ni.rOc ngoài ngun NSTW nàm 2022 cho dir an là 10 t dông. 
Tuy nhiên, qua trInh trin khai thirc hin dr an trong näm 2021 gp rAt nhiu 
khó khän nên UBND tinh cia tng hçip trInh Trung hang diu chinh giãm k 
hoach vn nuOc ngoài ngun NSTW nãm 2021 cüa di,r an là 8,22 t dng tai  báo 
cáo se, 194/BC-LJBNDngày 15/10/2021. 

4. Dii' kiên phãn bô nguôn vOn can dôi ngãn sách d!a  phiwng k 
hoach 2022 

4.1 Theo Van bàn se, 6926/BKHDT-TH ngày 11/10/2021 cüa B Kê 
hoach và DAu tu v vic phân b k hoach dAu tu ve,n NSNN näm 2022: ngun 
ve,n ngân sách dja phuang nàm 2022 cüa tinh là 1.238,9 1 t' dOng, trong do: 

- Chi xây dirng cc bàn vn tp trung trong nuOc là 396,11 t' dng; 
- Dâu tu tir nguôn thu sO dung dAt là 650 t' dng; 
- DAu Ui tj'r ngun thu xô s kin thit là 40 t)' dông; 
- Dâu Ui tO nguOn bi chi ngân sách cija phuang là 152,8 t' dng. 
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4.2 Can cir vào khà näng thu thirc t và nhu cu chi du tu phát triên cüa 
tinh, UBND tinh trInh I-IDND tinh k hoach vn can di ngân sách dja phi.rang 
näm 2022 cüa tinh là 1.718,91 thing' 6 , bang 139% k hoach Trung iiang d? 
kiên; trong do: 

- Chi xây drng co bàn vn tp trung trong nuic là 396,1 1 t dng, bang 
100% kê hoch Trung wing dir kin; 

- Du tu tü ngun thu sir diing dt là 1.130 t dng, bang 174% k hoach 
Trung wing dr kiên. Co sâ d tang ngun thu dAu giá quyn si:r diing dt trong 
nàm 2022 là do các yêu to sau: (i) Khu thixcing mai  djch vi Nam Dông Ha sê 
hoàn thành cOng tác du giá, dir kin thu khoãng 430 t' dng; (ii) Giá du dt 
trên dja bàn tinh dä tang len rt nhiu so vài các näm tnlc'lc; (iii) Mt s khu dt 
dà &rçcc dâu tix hoàn thin ht tang dü diu kin dua vào d.0 giá nhu khu do thj 
Bàc song Hiu; khu do thj DOng Thành C, thành ph DOng Ha; (iv) kt qua 
dâu giá dat c.p huyn näm 2021 vi.rcrt k hotch d ra; 

- Du tir tiir ngun thu x s kin thit là 40 t dng, bang 100% k hoach 
Trung wing th.r kin; 

- D.0 tu tiir ngun bi chi ngân sách dja phucing là 152,80 t' dng, 100% 
k hoach Trung wing dir kin. 

4.3 Phuong an phân b c th nh.r sau: 
* Ngun thIu tw trong can di theo lieu ch:': d1r kin phân b 396,11 t' 

dng ci the nhu sau: 
- Du tu các linh virc Quc hi quy djnh (giáo diic - dào tao  và khoa hçc - 

cong ngh): 87,12 t dng, chim 22% tng van. 
- Du tu các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh (ngoài linh virc GD 

- DT và KHCN): 93,80 t dng, chiêm 24% tong von; trong dO: 
+ Nhim vii quy hoach: 30 t dng; 
+ iJu dài dâu tu: 01 t dông. 
+ Di 1rng cho các dir an ODA thuc trách nhim dja phi.wng 62,803 t' 

dèng; 
- So von cOn lai  là 2 15,19 t dng, chim 54% tng vn, trong do: Tinh 

quân l 129,112 t ctng (chim 60%) Va phân cap huyn, thành phô, thj xâ quán 
1 86,075 t' dng (chim 40%). 

* Nguin v6n ctEiu 1w lIt nguEn thu sIt ding dt: di,r kin phân bô 1.130 t 
dng cii th nhu sau: 

a. Phân vn do cp tinh quãn l: 687 t' dông 
- Di vOi 450 t' dng thu tai  thành phô Dông Ha (do Trung tam PTQD 

tinh thrc hin): sau khi dành 67,5 t' dng (chim 15%) phiic vi cho cOng tác do 
ye bàn d dja chInh và Qu phát trin dt, so cOn 'a 382,5 t dông, phân bô: 

+ Các cong trInh phát trin qu dAt là 185,1 t' dOng (chiêm 4 1%); 

16 
Tang 480 t dng, tr ngun vn du gia quyn si'r dvng  dt 
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+ Các cong trInh phát trin kinh t xã hôi khác cüa tinh là 197,4 t dông, 
(chim 44%). 

- Dôi vth 260 tr dông thu ti1 dâu giá, dâu thâu các khu dt cho nhà du tu 
sir diing quyên sir dung dat cOng cho các th chirc, doanh nghip thuê: sau khi 
dành 39 t' dông (chiêm 15%) phc v11 cho cOng tác do ye bàn dO dja chInh và 
Qu phát triên dat; cOn lai  221 t' dOng dir kiên các dir an phát trin kinh t xã 
hôi cüa tinh. 

- Di vi 07 t) dng thu tai  Khu kinh t TMDB Lao Bào: sau khi dành 
1,05 t dông (chiêm 15%) phiic viii cho cong tác do ye bàn d dja chInh và Qu 
phát trin dt; sé, vn cOn lai  5,95 t dng dr kin phân b thrc hin các dr an 
thuôc Khu kinh tê TMDB Lao Bão. 

b. Phn vn do cp huyn quán l: 413 t dng giao UBND các huyn, 
thành ph& thj xâ chü dtng phân b theo Nghj quyt s 11 1/20211NQ-HDND 
ngày 30/8/202 1 cüa HDND tinh v c ch tài chInh xây drng kêt ctu h thng 
phát trin qu dAt và giâi phóng mt bang, tao  qu dAt sach  trên dja bàn tmnh 
Quãng Trj. 

* Ngun van du tu' tfr ngun x s kin thiAt. dir kin phân b 40 t 
dng ci th nhi.r sau: 

- Dâu tu cho giáo dijc - dào tao  8,8 t dng, chim 22%; 
- Dãu ti.r cho y t 17,2 t' dông, chim 43%; 
- DAu tu phüc lçri xä hi 8 t dng, chim 20% 
- H trç xây drng nông thôn mói 6 t dng, chim 15%. 
5. Giãi pháp to chu'c thiyc hin 
5.1. Giãi pháp chung 
- Ngay tir dAu näm 2022, ttp trung chi dao  các chü dâu tu hoàn thin thU 

tuc dAu tu, t chUc lra ch9n nhà thAu và thirc hin dr an theo k hoach  von duqc 
giao và tin d dAu tu duçic phé duyt. Nghiém cam tInh trng phát sinh nq dçng 
XDCB; chi thirc hin khi luqng cOng vic trong pham vi k hoach von dâ phân 
b; khOng yêu cAu nhà thAu tir bO vn thirc hin chuAn bj dâu tu, thi cong dir an 
khi chua duçic b trI vn; chi t, chUc hra chçn nhà thAu cho các gói thAu dä 
duac b tn vn; thuc hiên lap và diu chinh k hoach hia chon nhà thâu theo 
tin d chung cUa dir an và k hoach vn di.rçc giao. Vic tam  irng ngân sách dê 
giãi quyt nhu cAu cAp bach phái chi rO 1 trInh và nguOn vOn thu hOi. 

- Quán trit sau sAc các s&, ban ngành, dja phung yà các chU dâu tu xem 
vic tp trung dAy manh  giái ngân vn dAu tu cOng là nhim v1i chinh trj tr9ng 
tam cUa nàm 2022 nhAm thUc dAy tang tnithng kinh té, thirc hin cao nhât các 
miic tiêu phát trin kinh t-xã hi cUa tinh; dAy manh  giài ngân di dOi vi báo 
dam chAt lugng cong trInh và hiu qua sfr diing vn dAu tu cong. 

- Tang cung k' 1ut, k' cucing trong giái ngân vOn dâu tu công, dê cao 
vai trO, trách nhim cUa ngi.thi dirng dAu và chju hoàn toàn trách nhim truàc 
Tinh y, HDND tinh, UBND tinh nu không thirc hin và giãi ngân ht s vn 
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b tn hay bj ct giãm, thu hIM. Dng thai, có ch tài xü I nghiêm khc dái vói 
các to chirc, cá nhân Co tInh gay khó khan, can trà, lam chm tiên d thirc hin 
và giái ngân von du tu công; chju trách nhim tr thu xêp ngun von d thirc 
hin phân khôi krçmg tuong 1rng vói phn vn bj ct giãm (nu co). 

- Nghiêm tüc kiêm dim, lam rO trách nhim và có ch tài xi:r 1 vi phm 
dôi vâi các don vj, dja phuorng và Ca nhân trong vic phé duyt, diu chinh chü 
trtrcmg dâu tu không dung thm quyn và khi chua xác djnh duqc ngun vn 
cüng nhu khã nàng can di vn; quyt djnh du tir khi chua duqc cp Co thm 
quyên phê duyt chü trrnmg du tu hoc không dung vOi chü truong du tir; t 
chirc hra chçn nhà thu không dung vci quy djnh pháp lut hin hành. 

- Quy& lit thirc hin vic diu chuyn vn k hoach  thuc thm quyn 
cüa tinh di vâi các dr an dn ht ngày 3 0/4/2022 chua giãi ngân; các dr an dn 
h& ngày 3 0/6/2022 giài ngân di.rth 30% vn k hoach; các dir an dn ht ngày 
15/9/2022 giài ngân duâi 60% vn k hoach;  các dir an dn hét ngày 30/10/2022 
giãi ngân di.thi 85% vn k hoach.  Chü dng diu chuyn vn các cOng trInh, dr 
an chm duçic trin khai, vuOng thu t11c d b sung cho cong trInh, dir an có khi 
hxçmg nhung thiu van, cn dy nhanh tin d thrc hin. 

- Nghiêm tOc áp ding cOng tác dAu thAu qua mng theo l trInh d dtrçic 
Thñ tung ChInh phü quy djnh nhm tang tinh crnh tranh, cOng bang, mirth 
bach và hiu qua kinh t. 

- Dy manh  cãi cách hành chInh, don giãn hóa các quy trInh, thu tic lien 
quan dn cOng tác du tu. Nâng cao trách nhim cüa ngi.thi dirng du co quan, 
don vj trong phOng ngira và du tranh phOng, chng tham nhüng, thirc hành ti& 
kim, chng lang phi. Tang ci.thng cong tác kiém tra, thanh tra và giám sat dAu 
tir. T chirc tea cong tác giám sat cüa cong dOng dôi vâi các hoat  dng dâu tu và 
xây dijng theo dñng quy djnh. 

5.2. Giãi pháp cti the 
Uy ban nhân dan các cap: 
Tip tc di mâi cong tác quãn 1, chi dao  diêu hành d vic thirc hin và 

giãi ngân vn du tu cOng trên dja bàn. Phân cong các dng chI Lânh dao 
UBND phii trách trijc tip tüng Iinh virc, chi dao  tin d thrc hin, giãi ngân cüa 
các dir an. Yêu cAu các chü du tu k' cam kea v tiên d thirc hin vâ giài ngân 
vn du tir cOng lam co si d don dc, kim tra, giám sat và xü l nghiêm nêu 
vi phm. Kjp th&i giâi quyt khó khän, vi.ràng mc cüa các chucing trInh, dir an 
trong qua trInh trin khai thirc hin. T chüc giao ban xây dirng co bàn djnh kS' 
d kjp thii nm bt tInh hInh, tháo gâ các khó khän, vuOng mc trong qua trInh 
triên khai thuc hién. 

Tp trung giao k hoach vn chi tit sau khi có quyêt djnh giao kê hoch 
cUa Thu tu&ng ChInh phü, HDND các cp ngay tü dâu näm; khäc phiic trit dê 
tmnh trng chm giao k hoch. Vic giao k hoach cho tirng chirong trInh, dr an 
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phài tuân thu các nguyen tc, tiêu chI và thir tir ru tiên theo quy djnh cüa pháp 
1ut ye dâu tu cong. 

UBND các huyn, thj xã, thành ph phi hçp cht chê vOi các chü du tu 
trong cong tác dn bü, giái phóng m.t bang; t.p trung lãnh do, chi dao  và huy 
dng sr vào cuc cüa ca h thông chInh trj d xir l kjp thii các khó khän vuóng 
mac, thirc hin nhanh cOng tác bàn giao mt bang phiic vi trin khai dir an trén 
dja bàn; day nhanh cong tác kim kê, áp giá, bM thu&ng, tuyên truyn, vn dng 
di di, thirc hin các chInh sách bi thithng, h trçi và tái djnh cix theo dung quy 
dinh,... tao moi diu kiên thuân Iqi cho các nhà th.0 thi cOng cong trInh, dir an 
dam bão thiic hin theo dung tin d d ra. Phi hçip vâi các t chüc chinh trj xã 
hi tham gia tuyên truyên vn dng nhân dan trong cOng tác bi thung, giâi 
phóng mt bang. Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph phãi trrc tip chi 
do va th chxc thrc hin cong tác GPMB trén dja bàn, không duqc ñy quyn 
cho cap phó và chju trách nhim truOc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh v tin 
do bi thtthng GPMB các dir an, nht là các dr an tr9ng diem. 

So' Ki hozch và Diu tw: Phi hqp chat chê vói các c quan, ban ngành và 
dja phi.rong d tang cthng cong tác giám sat, dánh giá, kim tra tInh hInh thrc 
hin k ho.ch d&u tu cOng näm 2022; kjp thii nm b.t, tháo gr các vuóng m.c, 
khó khãn hoc báo cáo UBND tinh các vn d phát sixth vuçYt thm quyn. Chü 
dng theo döi cht chê tInh hInh thrc hin và giái ngân k hoach vn du tu 
cong näm 2022. Thu&ng xuyên rà soát và d xuât cp có thm quyên xem xét, 
diu chinh k hoach  vn du ti.r cOng näm 2022 cüa các dij an chm tin d, giâi 
ngân vn không dam bão t' 1 theo dung các mc thai gian quy djnh cüa ChInh 
phü và HDND tinh d b trI cho các dr an có tiên d thrc hin, giãi ngân t&, 
cn b sung them vn. Thirc hin và hurng dn các dn vj, dja phucing cp nht 
thông tin các dir an tren H thng thông tin v giám sat và dánh giá du tu 
chumg trinh, dr an si'r dung vn nhà nuóc. 

So' Tài chInh: chü trI, phi hçip vâi Kho bac  nhà nurc tinh, Sr Ké hoch 
và Du tu thng nht, tng hçip s 1iu giãi ngân ytn dAu tu Cong hang tháng cüa 
tinh báo cáo Bô Tài chInh theo quy djnh tti Thông tu sO 15/2021/TT-BTC 
cüa BO Tài chInh quy djnh v ch d và biu mu báo cáo tInh hInh th%rc hin, 
thanh toán vn du tu công, dam bào s 1iu giãi ngân v6n du tu cong ducic B 
Tài chInh cOng b hang tháng dung vâi s giãi ngân thirc t cüa tinh. Tru&ng 
hçip có sir sai khác v s lieu, chü dng trao di trrc tip vâi B Tài chInh d 
giài trInh, diu chinh s 1iu. 

Kho bic Nhà nu'O'c tinh: ChU dng, don dc các chü du tu, ban quãn I 
dir an khAn trumg hoàn thin h so, thu tixc thanh toán ngay khi có khOi luqng 
dixgc nghim thu, khOng dn vào cui näm. Dng th&i, can cr vào quyt djnh 
cUa cp cO thm quyên, don dOc các chU dAu ti.r thu hôi von 1rng truc, vOn tam 
üng. Rut ngn thai gian kim soát chi gop phn cái thin tc d giãi ngân vOn 
dAu tu cOng nàm 2022. Djnh kS'  gui thông tin v tInh hInh thrc hin, giãi ngân 
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k hoach vn cho SO K hoach và Du tu, SO Tài chInh tng hçip, báo cáo 
UBND tinh và các B, ngành Trung umg theo quy djnh. Báo cáo, tham mru 
UBND tinh xcr 12 thu hôi s du ng t?m  1rng qua han  theo quy djnh. 

Các So' xây drng chuyên ngành và các co' quan char náng. Tiêp tVc  rà 
soát, cái tiên quy trInh, thu tic, nâng cao chat Iuçing và rut ngn thOi gian thm 
djnh kê hoach hra chçn nhà thâu, thit k co sO, thit k bàn v thi công, dir toán 
tao diêu kin d trin khai thirc hin và giái ngân vn cho các cong trInh, dir an. 
Rut ngn thi gian thrc hin các thu tiic phê duyt quy hoach, cp phép xây 
drng,... dé day nhanh tiên d trin khai thrc hin di,r an. Thu&ng xuyên kim 
tra, thanh tra và giám sat chat chê hoat dtng dtu thu, xây 1p, thi cong cong 
trInh dê kjp thOi phát hin, ngän chn, xO 1 hoc d xut xir l nhüng tn tai 
ho.c hành vi trái quy djnh. 

So N?3i  vii: chü trI, phi hçip các dcn vj lien quan xem két qua giâi ngân 
dir an dâu tu cong là mt trong nhüng can cir quan tr9ng d dánh giá mirc 
hoàn thành nhim vii näm 2022 cüa t chirc, cá nhân di.rqc phân cong theo döi 
và nguOi dirng du các cp chInh quyn. 

Các do'n vj, clzü du tu' du'rc giao keA  ho(zclz van nánz 2022: 
Tang cumg don dc, kiêm tra, dAy nhanh tiên d trin khai thirc hin; 

quyt tam giài ngân ht k hoach vn dAu tu cOng näm 2022. Chü dng d xuAt 
vOi cAp có thAm quyn vic diu chuyn k hoach vn ducic giao nu các dir an 
không có khã näng giái ngân theo dung tin d thOi gian dã cam kit. 

Chi tin hành cOng tác dAu thAu sau khi cong tác dn bü, giái phóng mt 
bang dã co bàn hoãn thành và có ngun vn dAu tu d han  ch ti da ng tn 
d9ng di vOi các nhà thAu. Ip trung thirc hin các gói thAu dang thi cong dO 
dang và chi khOi cong các gói thAu cüa các cOng trInh chuyn tiêp phü hçip theo 
muc vein k hoach duqc giao, tránh phát sinh nq d9ng xây dirng co bàn. 

Lp thrOng gang tin d chi tit d chi dao,  theo dôi, giám sat cht chê qua 
trInh thi công; yêu cAu nhà thAu phái có van bàn cam kt tin d thrc hin deii 
vOi tOng hng miic cong trInh, lam co sO d kim tra, giám sat và xO 1 nghiêm 
vic vi phm tin d. Don deic nhã thAu huy dng may móc, nhân cOng dê triên 
khai hçrp deing theo tin d. 

Tp trung thirc hin nghim thu kheii luçing theo tin d hçp deing và khAn 
truong hoàn thin hei so; thu tic thanh toán v&i Kho bac  Nba nuOc ngay khi có 
kheii luqng dugc nghim thu, không den vein vào cuôi nàm mOi thanh toán. Dôi 
vOi các dr an dã hoàn thành, phái khAn trucmg hoàn thin thu tic phé duyt 
quyt toán theo quy djnh. 

Chju trách nhim v tin do thirc hin các d an dAu tu cOng do don vj 
lam chü dAu tu; nghiêm tüc kim dim, lam rô nguyen nhân dn dn t' l thijc 
hin và giài ngân ké hoach von duqc giao dat  thâp; kjp thai rut kinh nghim, 
khAc phiic ngay nhttng ten tai, han ch& yu kern trong qua trInh quân l, thirc 
hin và giái ngân vein dAu tu cOng. 
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Trén day là Báo cáo tInh hInh thrc hin k ho.ch phân bô von dâu tu 
cong näm 2021 và K hoch sr dicing ngun v6n ngân sách do tinh quãn 1 nàm 
2022, UBND tinh kInh trInh HDND tinh./. 

No'inhin: 
- Bô KI-I&DT, B TM chInh (dê b/c); 
- TT. Tinh u' (dê b/c); 
- TT. HDND tinh; 
- U UBMTTQVN tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các sâ, ngành cap tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT,  THu.m/ 



Biu s 1 
ONG HP CAC NGUON VON OAU TIY PHAT TRIEN 

. ACH 0!A PHITONG CAN 001 KE HOACH 2022 
(K' theOáb•cdos O/BC-UBND ngày  i  /41 ctha Uy ban nhán dan tinh) 

I DVI' Trzêudôn 

TT ...-acng'onvondautu' 
Kehoach 

2 2 
Ghichu 

INGCQNG 1718910 - 
A i -i DAU GCANDOITHEOTIEUCHi 396.110 - 

1 
Diu tir linh vu'c Quc hôi quy dinh (Giáo duc - 
dao tto va Khoa hçc - cong nghç) 

87.120 
. . 

Chi tiet tai bieu so 2 

- Giáo dic - dào tao 79.200 
- Khoahçccôngngh 7.920 

2 
Du tu các khoãn thuc trách nhim chung 
cüa tinh (ngoài linh virc GD-OT và KHCN) 

93 803 
- 

- 
• 

Nhiem vu quy hoach 
• . 

30.000 
Giao UBND tinh trin khai 

thrc hiçn 

- 
-. 

U'udaidauti.r 1.000 
Giao UBND tinh trin khai 

thirc hin 

- Di irng cho các du an ODA thuôc trách nhiêm 
. 

daphucing 
62.803 

. . 
Chi tiet tai bieu so 3 

. - 
Can di theo tiêu chI (sau khi thtrc hiên du tir 
các khoãn thuôc trách nhim chung cüa tinh) 

215 187 

- Cp tinh quán 1 (60%) 129.112 Chi tit tai  biu s 4 
- CAp huyn quãn 1 (40%) 86.075 Chi tit ti biu s 5 

B DAU TU' T1X NGUON THU SU' DVNG  OAT 1.130.000 
1 Cap tinh quãn 132 - 717.000 Chi tit t?i  biu s6 6 
- Ngun thu tir dAu giá quyn sir diing dAt a 450.000 

Ngun thu t1r dAu giá, dAu thAu các khu dAt cho 
nhàdAunxsüdung 

260 000 

- Ngun thu dAu giá dAt a ti KKT TMDB Lao Bão 7.000 - - 
Chi tiêt ti biêu so 5 2 Cap huyn quãn 132 413.000 

C XO sO MEN THIET 40.000 Chi tit t?i  biêu s 7 

D 
oAu TU' T11 NGUON BQI CHI NGAN SACH 
NA PHIXONG 

152 800 
Giao UBND tinh trin khai 

thirc hin 



NGUON VON DAU 11 CHQLNH' 
(Kènthqj3äo.d •• : I 

\ / 

Biu s 2 
NH MUC DV AN DAU TIX CONG KE HOiCH 2022 
C GIAO DVC,  DAO TILO, GIAO DUC  NGHE NGHIP VA KHOA HQC CONG NGH 
só'3O/BC-UBND ngày .1 / .41 /.tq cüa Uy ban nhán dan tlnh) 

DVT: Triu dng 

STT 
Dia 

. 
diem XD 

Nangh.rc 
. 

thiet ke 

Thai 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh dAu tu dixcic phê duyt 
Khoach 

2022 
Ghi chu Danh muc du an 

. 
So quyet dinh; TMDT 

ngay, thang, nam 
ban hành 

Tn g 
Trong do: 

NSDP 

I 
1 

* 

- 

* 

- 

- 

* 

TONG CQNG 
GIAODVC-DAOT.O - - - 

411.862 359.446 87.120 
79.200 
47.500 

386.246 336.946 - 
246.546 234.346 Cap tInh 

Các dy dii dir kièn hoàn than/i nám 
2022 
Truang THPT Büi Dtic Tài, huyn Hái 
Lang 

Hal Lang 6.472m2 19-2 1 
ngay 02/05/2019 

33.386 33.386 9.686 

Cdc d(i an chuyn tiEp hoàn than/i 
saunäm 2022 - 
Tru?yng THCS&THPT Cn Tiên, 
huyçn Gio Linh - 
Tnrang THCS&THPT Bn Quan, 
huyn Vinh Linh, Hang mitc: Nhà h9c 
GIc dy tin khói cong mói nárn 2022 

Truxng THPT Cam LQ, Hang rnic: 
Nba hieu bo va Nha da chuc nang 

Trangthit bj dy h9c tru&ng THPT 
Chuyen Le Quy Don 
Trumg THPT Triu Phong, Hang mic: 
Nhà chüc näng, nhà hQc 1 thuyt V 

thuc hành 
Cãi tto nhã h9c da nAng Tnrang Cao 
däng six phim Quang Tr! 

Gio Linh 2.03 5m2 

2 013m2 

2 1-23 
100/NQ-HDND 

9(12/2020 
14.900 14.900 3.600 

3 600 2 1-23 
101/NQ-HDND 

0112/2020 
14 900 14 900 

- 

Vinh 
Linh 

42/NQ-HDND 
ngày 24/6/202 1 
cuahuynCL 

12.000 10.000 Cam Lô 

NHB 
972m2,  
NDN 
800m2 

22-24 

- - 

2.500 - 

Dông Ha Thit bi 
. 

22-24 
1 14/NQ-HDND 

30/8/2021 
67/NQ-HDND 
ngày 27/7/2021 
cña huyn TP 

4.000 

10.000 

4.000 

8.000 

3.000 

2.500 

- 

1.482m2 

- 

22-24 
Triêu 
Phon g 

- 

- Dông Ha Cái tao 
. 

22-24 
134/NQ-HDND 

1 30/8/2021 
3.550 3.550 

- 
1.500 



STT Danh muc dix an 
Dia 

.. them XD 
Nang lire 

. thiet ke 

Thai 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tt.r di.rqc phê duyt 
Khoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dinh; 

ngay, thang, nani 
ban hành 

TMDT 

Ton g 
Trong do: 

NSDP 

- 

- 

- 

+ 

Tri.rng Cao ding K thut Quâng Trj, 
Hng miic: Xây mâi Giãng di.thng da 
näng, Cai tao  va mo r9ng Nha hiçu b9, 
Cãi tao  Khi phông h9c 

Dâu tu nâng cap cci sO 4t chat các don 
vi true thuôc SO Giáo due và Dào tao 
Quáng Trj 

Ho tr? phát triên tru&ng phô thông dan 
tc ni trü, ban trü 
Trirmg ph thông dan tc ni trü 
huynVTnhLinh,hngmiic:Nhàni 
trü 
Trithng PTDT Ni trü Gio Linh; hang 
muc: xây mOi nha 0 ni tth, cái tao  sira 
ch€ra nba hoc 2 tang va chinh trang 
khuon vien 
Cphuyn 
Huyn Htrong Hóa - 
Cdc drán chuyên tilp hoàn than!, 
sau nàin 2022 

Tm0ngmmnonxãATñc 

Các dy an k!zöi cong mói nám 2022 

Dông Ha 

Toàn tinh 

I  
Lnh 

GDDN: 
1.496  
m2; 

NHB, PH 
8NDN,24 

PTH, 
NHB, 16 

phông 
TEKT. 1 

24phông 

XD mOi 
1.840m2,  
Cai tao 
I .700m2 

1430m2 

Nha hiçu 
bo 362m2 

22-24  

22-25 

21-23 

120/NQ-HDND 
30/8/202 1 

11 5/N-HDND 
30/8/2021 

41 93/QD-UBND 
3/12/2020 

cüahuynVL 

15 1/NQ-HDND 
ngày 24/6/202 1 cüa 

huyen GL 
. - 

24.414 

104.896 

11.000 

13.500 

139.700 
18.400 

19.2 14 

104.896 

10.000 

11.500 

102.600 
16.000 

3.614 

11.000 

3.500 

3.000 

31.700 
4.500 

+ 

2 
2.1 

Gio Linh 22-24 

* 

- 

* 

H 
Hoa 

21-23 
3587/QD-UBND 

3/12/2020 
cua huyçn HH 

50/NQ-HDND 
ngày 12/8/2021 cüa 

huyçn HH 

10.000 9.000 2.000 

1.000 
Huong 

Hoa 
3.500 - Truong Tieu h9c Huong Tan, hang 

muc: Nha hieu bo, cong. hang rao 
22-24 4.000 

2 



STT Danh m1ic dr an 
Dia 

ulem XD 
Nangn.rc 

ie e th t 

Thai 
gian 

KC-HT 

Quyt djnh du tu duçic phê duyt 
Kê hoach 

2022 
Ghichu So quyet dnh; i  ivw 1 

ngày, tháng, näm 
ban hành 

Tn g 
Trong do: 

NSDP 

- Tnthng Tiu hc và THCS Tan Thành; 
Htng miic: Nhà da näng 

Trueing Tiêu h9c và THCS Hi.ràng 
Vit; Hang miic: Phông h9c b mon 

A A HuycnDakrong 
(dc dt an cli uyn tiêp Iioàn thank 
sau nàin 2022 

Nhà ni trü Trithng PTTH Dakrong 

HrOng 
Hoa 

Hi.rang 
Hóa 

398m2 

348m2 

22-24 

22-24 

50/NQ-HDND 
ngày 12/8/2021 cüa 

huyn HH 
1.900 1.500 700 

800 

3.900 

- 

50/NQ-HDND 
ngày 12/8/202 1 cüa 

huyn HH 
2.500 2.000 

2.2 

* 

- 

- 13.700 12.500 

21-23 

- 

736 m2 1.500 

1.200 

1.200 

3.000 

DakrOng 
2711/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüahuynDakrong 
5.500 5.000 

- TruängTHCS thj trân Krông Kiang; 
Hang miic: Nhà Hiu b 

Trumg tiu hçc thj trân Krông Kiang; 
Hang miic: Nhà 2 tang 08 phông h9c 

A A Huyçn Cam Lo 
('dc dy an c/luyn tiêp hoàn than/i 

sau nám 2022 

- 
Tnrng mm non Tui Hoa, xã Thanh 
An 

- 

Trtrmg mâm non BInh Minh, xã Cam 
ChInh 

A - 

Cdc dy' dii cli uyên tiêp hoàn thành 
sau nàm 2022 

2.4HuyçnHaiLang 

Dakrông 

Dakrông 

- - 

388,8 m2 

1.070m2 

-- 

21-23 

21-23 

-- 

- 

2715/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüa huyn Dakrong 
2710/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüa huyn Dakrông 

2.700 

5.500 

16.000 

2.500 

5.000 

9.500 

- 

2.3 

* 
- 

- Cam L 

- - 

Cam L 

-- -- 

- - 

750m2 

580m2 

2 1-23 

21-23 

2673/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüahuyn CL 
10.000 5.500 

- 

1.800 

1.200 - 

- - 

2674/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüa huyn CL -- 

6.000 4.000 

- - 
-- 

-- 
-

- 12.600 11.200 3.400 - 

3 - 



STT Danh mic dr an 
iem 1 

Thvi 
gian 

KC-HT 

Quyt dinh dAu tx duçic phê duyt 
K'hah eoc 

Ghi chü S6 quyt djnh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tn g 
Trong do: 

NSDP 
- 968/QD-UBND 

- Trix&ng TH và THCS Hãi Chánh, Hang 
mic: Nhà h9c b mon 

Hãi Lang 750m2 2 1-23 ngày 29/12/2020 
cüa huyn HL 

4.500 4.000 1.200 

967/QD-UBND 
Tru&ng TH&THCS Thin Thành, 

Hãi Lang 750m2 2 1-23 ngày 29/12/2020 4.500 4.000 1.200 
- Hang miic: Nhà h9c b mon 

cüa huyên HL - 
- 966/QD-UBND 

- Tmông TH&THCS Hái Ba, hing mic. 
phôngh9c 

Hái Lang 600m2 2 1-23 ngày 29/12/2020 
cüahuynHL 

3.600 3.200 1.000 

2.5 Huyçn Triçu Phong 15.500 13.500 3.500 

* Các dy an cii uyn flIp hoàn than/i 
sau nan, 2022 - 

2418/QD-UBND 
TmangMm non Triu San, htng Triu 6phong 

21-23 ngày25/12/2020 4.000 3.500 1.000 
- miic: Nhà 2 tang 6 phông h9c Phong h9c 

cüa huyn TP 
2410/QD-UBND 

TnrangTHCS Nguyn Binh Khiêm, Triu 6 phông 
21-23 ngày 23/12/2020 4.000 3.500 1.100 

- hing muc: Nhà 2 tAng 6 phông h9c Phong hçc 
cüa huyen TP 

2419/QD-UBND 

- 
Tnrcing MAm non Triu Giang, hng Triu 6 phông 

21-23 ngày 25/12/2020 4.000 3.500 1.100 
m1c:Nhà2tAng6phOngh9c Phong h9c 

cüahuyênTP - - 
Cac dir an k/wi cong moi nám 2022 - - -

- 
- - - 

65/NQ-HDND 

- 
Trumg THCS Triu An, hang miic: Triu 6 phông 

22-24 ngày 27/7/202 1 3.500 3.000 300 
Nhà2tAng6phonghoc 

A HuyçnVinhLinh - 

Phong h9c 
cüahuynTP - 

9.800 
- 

8.800 3.600 - 2.6 - 
* Các dy' an cii uyln tiêp izoàn tiiành 

saunãm2022 

4 



STT Danh muc dii an 
Dia 

. 
diem XD 

Nang krc 
. 

thiet ke 

Thai 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tix dixçc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dinh; 

ngay, thang, nam 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 
Tniiäng TH&THCS xã Vinb Hôa (dim 4194/QD-UBND 

- tru&ng THCS), hing m1ic: Nhà 2 tAng 6 
phông hQc b mon 

Vrnh 
in 

6 phong 
9C 

2 1-23 3/12/2020 
cüa huyn VL 

4.000 3.600 1.300 

- 
Tnumg MAm non s 2 Kim Thtch, 
hing miic: Nhà hiu b và phóng h9c 
chüc nang 

Linh 
770 m2 2 1-23 

4195/QD-UBND 
3/12/2020 

cüa huyn VL 
4.000 3.600 1.300 

* ('ac dr an klufl cong mó'i nàm 2022 
Tnrng Tiu hçc Kim Dng huyn 28/NQ-HDND 

- Vinh Linh; hng mic: Xây drng tang 
h 3 h 5  °' 22-24 24/6/2021 cüa 1.800 1.600 1.000 

2,3ph6ngh9c 
Linh 

- HDNDhuynVL - 
2.7 Huyên Gb Linh 13.000 11.800 3.500 

* Các dt an cli uyéiz tilp lzoàn than/i 
sau nárn 2022 

• 438 1/QD-UBND 
- TrtrcrngmamnonPhongBinhso 1, 

hang muc 6 phong hoc 
GioLinh 

6phong  
hçc 

21-23 ngày25/12/2020 
cuahuyçnGL 

4.800 

- 

4.300 1.200 

* ('dc dt dii klzO'i cOng mói nãrn 2022 
15.2/NQ-HDND 

- Tri.rcing THCS th tran Gio Linh, Hing 
muc: Nha hoc bo mon 

Gio Linh 
3 tang, 

1 .190m2 
22-24 24/6/202 1 

cua huyçn GL 
8.200 7.500 2.300 

2.8 TXQuãngTrj - - 10.700 8.300 2.700 

* Cdc dy' an cli uyn tilp lzodn thành 
sau nám 2022 
Tnrng TH và THCS Hái L, hang TX 133 1/QD-UBND 

- mic: Bp an, Nhà an, nba ban trü dim 
tnu&ng tiu hçc thôn TIch Ti.thng 

Quãng 
Tn 

Nh b' aan 
an u 

2 1-22 ngày 28/12/2020 
cüa Tx Q.Trj 

1.200 1.000 500 

TX 1333/QD-UBND 
- TnucingTHCS Thanh Co, th xa Quang 

Tn (giai doan 1) 
Quang  

. 
Tn 

18 phong 
hoc 

2 1-23 ngày 28/12/2020 
cuaTxQ.Tr 

9.500 7.300 2.200 

2.9 TP Dông Ha - 5 - 30.000 11.000 3.600 



STT Danh niiic dr an 
Dia 

diem XD 
Nanghrc 
thiêt kê 

Thai 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tr dirge phê duyt 
Kêhoach 

2022 
Ghi chü So quyêt djnh; 

ngày, tháng, nãm 
ban hânh 

TMDT 

Tong 
Trong do: 

NSDP 

* ác di! an chuyln tiip hoàn thành 
sau ,zäni 2022 
Trumg THCS Nguyn TrAi (giai dotn 

- 
2), hang nhiic: Nhà hiu b, nba h9c da 
nang, san th thao và các hng mic phii 
tro khác 

DôngHà 1.796m2 21-23 
2998/QD-UBND 
ngày29/12/2020 

cüa TP D.Hà 
30.000 11.000 3.600 

II KHOA HOC - CONG NGH1 - 25.616 22.500 7.920 

1 
Các dw an cli uyn flIp lioàn tliành 
saunàm 2022 

991NQ-HDND 

- 
Du t.r thit bj do kr?Lmg, thu nghim và 
thit bj cong ngh sinh hçc (giai don 1) 

Toin tinh Thiet bj 2 1-23 
9/12/2020 

1338/QD-UBND 
25 .616 22.500 7.920 

ngày28/5/2021 - 

6 



Biêu so 3 
NH MIJC DV AN DAU TU CONG KE HOiCH 2022 
CAC DI AN ODA THUQC TRACH NHIM NGAN SACH TP TRUNG 
o  sá40/BC-UBND  ngày  4& / 44 /.t  cia Uy ban nhdn dan tinh) 

NGUOYONfI 

Doz vi: Triêu tôn 

TI 
• 

Dia them 
xay thing 

• 

Nang luc 
. 

thiet ke 

Thôi 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt dinh du hr 

Kê hoach 
2022 

Ghi chá Danh muc dix an 
. 

So dinh; 
TMDT 

quyet 
Tong so 

. 
Von doi ixng 

ngay, thang, nam 
ban hanh 

(tat ca cac 
nguon 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

2 

TONG SO 
Y t dan s và gia dInh 
Các de dn chuyên hoà,z t/zành 
sau nám 2022 

Dis an Du tir xay dijng và phát trin 
he thông cung rng djch vu y tê tuyên 
co so tinh Quang Tr 

Nông nghip, lam nghip, diem 
nghip, thüy lqi và thüy san 
Các dy an chuyên tilp hoàn thành 
sau nan, 2022 

Dir an Hin dti hóa ngành Lam 
nghip và tang cu&ng tInh chng chju 
vung yen bien 

Cdc dy an chuyn hip hoàn thành 
sau nám 2022 

3Giaothông 

- 

Toàn tinh 

- 

VL GL 
TP, HL 

— 

- 

2020- 
2024 

2019 
2023 

3.103.690 581.496 361.730 62.803 

10.000 
xây dirng 
các trm y' 

te 

710/QDUBND 
ngày 02/4/2019 

151.049 31.035 31.035 

- 

1486/ D UBND 
ngàyl 8/6/2019 

- — 

248.443 72.982 72.982 18.800 

— - - 



TT Danh muc du an 
• 

Dia diem 
xay dung 

• 

Nang krc 
• 

thiet ke 

ThOi 
gian 

KC-HT 

Quyt djnh du tis 

Ke hoach 
2022 

Ghi chu 
• 

So quyet dinh; 
ngay thang nam 

ban hanh 

TMDT 
Tong so 

(tat ca cac 
nguon 

Von doi ixng 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

4 

Dtj an Phát trin các do thj d9c hành 
lang tiêu vüng sOng Me Kong 

Du1ch 
Cdc dy' an chuyên hip hoàn bhành 
sau nám 2022 
Phát trin co sO h? tAng du ljch h trg 
chotangtrixOngtoàndinkhuvrc 
tiêu vüng song Me Kong mO rng, 
giai don 2 - tiu dij an Quãng Trj 

DH LB 

GioLinh 

Phát triEn 
do thj 

BTCD; h 
thngxrl 
nixOc thai, 

VSMT 

2013- 
2022 

2018- 
2024 

- 

2780/QD-UBND 
ngày 14/10/2019; 
971/QD-UBND 
ngày 27/4/2021 

138 1/QD-TTg 
ngày 18/10/2018, 
2484/QD-UBND 
ngày 25/10/2018 

2446 087 

258 111 

436411 

41068 

216 645 

41068 

22 391 

11612 

2 



Biêu so 4 
t  NH MUC DII AN DAU TU' CONG KE HOCH 2022 

iJON:'vOr U TU' TRONG CAN DO! PHAN CAP DO CAP T!NH QUAN L 
Kèm thBá4o á230/BC-UBND ngày  4 /4/ cia Uy ban nhán dan tinh) 

DVT: Triêu d3n 

STT 

_____ 

- 
,\ Danh myc di anN.* 

Dia 
diem XD 

Nang luc 
thit 

Th' . °' 

KHT 

Quyêt djnh dâu tir 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

S quyt dinh; 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

ong so 
Trong do: 

NSDP 

I 

- 

- 

TONG CQNG 
HOANTRAUNGTRUOC 
Dr an hin di hóa ngành lam nghip và tang 
cng tInh chng chju yen bin 
CAuCamHiu 
CHUAN DI DAUTU' 

- - 593.237 368.643 129.112 
1.653 

60 

593.237 

1.593 
2000 

16.000 

109.459 

II 

III QUYET TOAN CONG TRINH 

Giao Sâ 
KHDT thông 
bao chi tiet 
danh myc 

IV 
1 
* 

- 

* 

- 

2 
* 

- 

* 

DAU TU' NGANH, LiNH VUC 
Quc phông 
Cdc du' an di kiln hoàn than/i ham 2022 
Co si khám chüa bnh ti thôn Cu Bai, xã Hi.râng 
Lap, huyçn Huong Hoa 
Cdc dr an clulyln tilp hoàn than/i sau nám 
2022 

Cong trrnh CHS-02 (giai doan 2) 

An ninh và trt ti1, an toàn xã hi 
Các dw an di kiln Izoàn thành nám 2022 
Xây drng doanh tri Di cãnh sat phông cháy, 
chi1achayvacrunn,cuuh9thxaQuangTr 

368.643 

170 m2 
- 

Hróng 
Hoa 

21-22 
1213/QD-UBND 

20/5/2021 
2.000 2.000 1.000 

MAT MAT MAT 
66/QD-UBND  

— 31 000 

10.000 

31 000 

10.000 

1 000 

2.800 

+ VOfl dâugia 

TX 
Quang 

9984 m2 19-22 
107 1/QD-UBND 

13/5/2019 
Các dy an klzãi cong miii nám 2022 

1 



STT 

- 

- 

3 

Danh muc du' an 

Tr sâ cong an xA Ba TAng, huyn Huâng Hóa 

SUa chtta, nang cap mot so hing miic Tri sc Ban 
Chi huy quan sir huyen Vrnh Linh 

Yt,dâns6vagiadInh 
Các dr an chuyln hip hoàn than/i sau nãm 
2022 

TrungtamytehuyçnVinhLinh-Hngmiic: 
Khoa chan doan hinh anh, Khoa truyen nhiem 

C'dc 4 an khôi cong möi nám 2022 

Dai tir sua ch&a, nang cap c sa vt chat t 
tuyen trnh, tuyen huyen 

- 
Van hóa, thông tin 
Các dir an dir kiln /zoàn than/i nàrn 2022 

Nhà van boa huyên Gio Linh 

Trung tam Van boa - Th thao huyn flâi Lang 

Các dy' an k/zó'i cong nzói nãm 2022 

Nhà van hóa trung tam thj xâ Quang Trj 

Phát thanh,truyn hInh, thông tan 
Các 4 an khói cong mói nám 2022 

Dia 
. 

diem XD 

VTnh 
Linh 

Nang luc 
. 

thiet ke 

377 rn2 

90 rn2 

Thôi 
. 

gian 
KC-HT  

22-24 - 

22-23 

21-23 

- Quyt dlnh  du tu 

Chi chu 

+ VonNS 
huyen 

+VonNS 
huyen 

+ VonNS 

huicn 

+ V NS 
huen 

S quyêt dinh; 
ngay, thang, nam 

ban hành 
132/NQ-HDND 

161NQ-HDND 
24/6/202 1 
, 

cuahuyçnVL 

TMDT Kê hoach 

Ton g 

3.000 

1.100 

Trong do: 
NSDP 

3.000 

1.000 

2022 

1.500 

1.000 

Viflh 
Linh 

Toãn tinh 

Gio Linh 

Hái Lang 

1680m2 

6140m2 
+ cái tao, 

. 
sirachira 

450 ch 

2.857m2 

3.600 m2 

4599/QD-UBND 
ngày28ll2/2020 

'. 
cua huyn VL 

19.000 7.000 

3.000 

* 

- 

* 

16.000 

22-26 

- 

1211NQ-HDND 
30/8/202 1 

3625/QD-UBND 
30/10/2020 

UBND huyn GL 
189/QD-UBND 
ngày 14/4/2020 

UBNDhuynHL 

74.500 

32.240 

37.400 

18.000 

- 

- 

4 
* 

- 10.000 

4.000 

20-22 

20-22 

15.000 

15.533 - 

* 

- 

5 

Qig 
22-24 

- 
11/NQ-HDND 
ngày 30/6/202 1 

cüaTxQT 
44.460 20.000 5.000 + 

* 

2 



STT Danh muc dir an 
Dia 

. 
diem XD 

Nang itic 
. 

thict kc 

Thôi 
• 

gian 

Quyt dnh dâu tir 
Kê hoach 

2022 
Ghi chu 

S quyt dinh; 
ngay, thang, nam 

TMBT 
Trong do: 

KC-HT  
ban hành 

Ton s g
- NSDP 

- Du tu cci sâ vt chit dài truyn thanh cAp huyn 
tren d!a  ban tinh Quang Tq 

Toàn tinh Thit bi 22-24 
L17/NQ-HDND 

30/8/2021 - 
15.000 15.000 3.000 

- Nhà dt may phãt thanh, truyn hInh ti Trung 
tam truyen hinh k thut so 

Dông Ha 435 m2 22-23 
8/NQ-HDND 
30/8/2021 

4.000 4.000 2.000 

6 Bão v môi truông 
* Các dir an khói cong nzó'i nám 2022 

- 
- . 

Hç thong tuyen ong dan niioc thai ciim cong 
nghiep Dien Sanh 

Hái Lang 
1.220rn3/  
ngay dem 

22-24 
8bfNQ-HDND 
ngày 23/6/2021 
cuahuyçnHL 

13.500 10.000 3.000 
+ VonNS 

huyen 

7 Giao thông 

-
* ('ac du' an du' kiln Izoàn than/i nàm 2022 

- Nâng cAp h thng dithng giao thông TX Quãng 
Tr! 

TX 
Quãng  

T ri 

26 tuyên 
diiong 

19-22 

1915/QD-UBND 
12/7/2017 

69/NQ-HDND 
10/11/2020 

119.856 50.000 14.000 
+ VnNS 

huyen 

* Các dy an cli uyln flip lioàn than/i sau nãm 
2022 

- Duxyng Drnng Van An (keo dai), th1 tran Cam 
Lo, huyen Cam Lo 

Cam L 2429 m 2 1-23 
1530/QD-UBND 
ngày 02/8/202 1 
cuahuyçnCL 

27.000 16.000 5.000 
+ VonNS 

huyen 

* Các dy' an khöi cOng mói nám 2022 

- Dixäng giao thông lien thôn MãLai-Tãn Pun, xA 
Htrcing Phung, huyçn Hucing Hoa 

Hi.ràng 
Hoa 

2950m 22-24 
1331NQ-HDND 

30/8/202 1 
8.300 8.300 2.500 

Nâng cAp mt s tuyEn duông ni thj, h th6ng 131NQ-HDND 
+ Vn NS 

- din chiu sang khu virc trung tam huyn 
Dakrông (giai don 2) 

Dakrông 3,63 km 22-24 30/6/202 1 
cüa huyn DK 

15.000 15.000 4.000 
hu en 

8 Khucôngnghipvakhukinht - - 
* CácddnkhOicôngmóinâm2022 - - 

3 



STT Danh muc dir an 
Dia 

. diem XD 
Nang inc 

. • thict ke 

Thôi 
. 

gian 

Quyêt djnh dãu tir 
Kê hoach 

2022 
. 

Ghi chu 
S quyt dinh; 

ngay, thang, nam 
TMDT 

Trong do: 
KC-HT  

ban hành 
TA ong 

NSDP 

- Co s ha thng Cim cong nghip Hãi Chánh Hái Lang 954,3 m 22-24 

8c/NQ-HDND 
ngay23/6/2021; 
59/NQ-HDND 

ngày 12/10/2021 
cüa huyn HL 

13.000 10.000 3.000 
+V NS 

hA UYcfl 

9 Thirong mi 
* Các dr an khö'i cong mói nám 2022 

- Nang cap, mo r9ng chçi Tan Long, huyçn Hrcrng 
Hoa 

Hi.râng 
Hoa 

13210 
quay 

22-24 
50/NQ-I-IDND 

12/8/202 1 
A cuahuyçnHH 

5.000 3.000 800 
+ Von NS 

huyen 

37/NQ-HDND 
- Cho Cam Nghia, huyên Cam Lô Cam Lô 

32 o 
quay 

22-24 ngày 24/6/202 1 
A cua huyn CL 

3.000 1.500 700 
+ VÔnNS 

huyen 

10 Cp ntróc, thoát nuoc 

* Các dy' an cli uyhz tilp lioàn than/i sau nãm 
2022 

- H thông cap nixOc tp trung huyn dão Con Co 
(giai doan 2) 

Cn CO 

Ging barn 
thu nuc 
bien va 

HTTBxtr1j 

21-23 
11 6/QD-UBND 

4/10/2021 
A cuahuyçnCC 

17.171 15.500 5.000 
+ Von NS 

huyen 

11 H trçr doanh nghip 
H trçi khuyn khIch doanh nghip du tiT VO 

nong nghiçp, nong thon 
Toàn tinh H tro 2 1-25 1.000 

+ VOfl dâu giá 
dat 4 ty 

12 Quãn i nhà nu*c 
* C'ác dir an dir kién hoàn than/i nàm 2022 

Cãi tao,  sra chcta tri1 sâ Uy ban mt trn t quc A S 1242/QD-UBND 
- Viêt Nam 

Dong Ha Cai tao  2 1-22 
21/5/2021 

2.500 2.500 1.659 

- 
A S A A Hoi truxYng huyn uy, HDND, UBND huyçn 

Dakrong 
Dakrông 226 ch 21-23 

2712/QD-UBND 
28/12/2020 

A cua huyçn DK 
7.000 5.500 2.000 

+ VOflNS 
huyen 

4 



STT Danh muc du' an 
Dia 

. 
diem XD 

Nang lu'c 
. • 

thiet ke 

Thôi 
. 

gian 
-

Quyt dinh du tu' 
Ke hoach 

2022 
Ghi chu 

So quyet dinh; 
* 

ngay, thang, nam 
TMDT 

Trong do: 
- 

KC HT 
ban hành 

To ng so 
NSDP 

* Các dy' an kithi cong möi nám 2022 

- TrisO lam vic SO Van hóa, Th thao và du ljch 
QuangTr 

Dông Ha 2044 m2 2 1-23 
28/NQ-HDND 

12/5/2021 
30.000 30.000 7.000 

- Cái tao, nâng cp tr%1 sO lam vic SO Ngoi vii Dông Ha Cái to 22-23 
124/NQ-HDND 

2.500 2.500 1.500 

- Cái tio, sra chOa tri sO UBND tinh Dông Ha Cái to 22-24 
130/NQ-HDND 

30.000 30.000 9.000 

- Hôi tru?mg huyên üy Cam Lô Cam Lô 890 m2 22-24 
39/NQ-HDND 

5/7/2021 
cua huyen CL 

14.600 8.000 2.500 
+ V' NS 

huyen 

- Siia chüa nang cap Trii s Dang uy, HDND, 
UBND xa Trieu Nguyen 

Dakrông 990,6 m2 22-24 
37/NQ-HDND 

29/7/202 1 
cuahuyçnDK 

7.300 6.500 2.000 
+ VonNS 

huyen 

- Sira chtta tri s1àm vic chi nhánh Van phông 
dat dai cac huyçn 

3.8 10 3.8 10 1.500 

13 - Ngành, Jinh virc khác 
GiaoSOTài 

Chi thirc hin cac dr an ti.r nguon Chinh phu vay 
ye cho vay lai 

2.000 chInh tham 
miiu phan bo 

5 



(K.. ,tfiop-q)'b 

Biu s 05 
TONG HP ICE HOACH 2022 

Au TU' PHAN CAP DO CAP HUYW QUAN L 
a /BC-UBND ngày 4' / 4i / cüa Uy ban nhân dan 

DVT Triu &in 

TT 
Kêhoach 

Ghi chü c d 
theo fleti chi 

1iu sü 
dyng dat 

TONG CQNG - 499.075 86.075 413.000 
1 Thanhph6DongHa 152.053 7.053 145.000 
2 Thj xA Quang Trj 26.026 6.026 20.000 
3 HuyênVTnhLinh 84.706 9.706 75.000 
4HuyênHtrângHóa 27.340 12.340 15.000 
5 Huyn Gio Linh 34.527 9.527 25 .000 
6 HuynDakrôn 18.553 10.553 8.000 
7 HuynCamL 48.168__ 8.168 40.000 
8 HuynTriuPhong 34.480 9.480 

9.134 
25.000 

9HuynHãiLäng 69.134 60.000 
lOHuyêndàoCônCO 4.088 4.088 



Biêu so 06 
MIJC Dl)' AN DAU TU' CONG KE HO1CH 2022 

ctO \VON DAU TU TU NGUON THU SI Dl)NG DAT 
m theo'B6zoc4osô • /BC-UBND ngay  42 /14  / cua Uy ban nhan dan tinh) 

D VT: Tr4u tthng 

STT 

\ :[1' 

Danh muc di an 
Dja diem 

XD 
Näng luc 
thiet ke 

- Thi 
gian 

KC-HT 

Quy& djnh dAu ti.r thrçc phê duyt 
Ke hoch 

2022 
Ghi chci S quyt dnh; 

ngay, thang, nam 
ban hành 

TMDT 

Tn g 
Trong do: 

NSDP 

- 
A 
I 
1 
2 
* 

TONG CQNG 8.324.979 
8.324.979 
5.264.065 

1 666 918 

- 3.088.830 
3.088.830 
2.325.225 

1 666 918 

1.130.000 
7 17.000 
450.000 

67.500 
185 100 

CAP TINH QUAN L' - 
NGUON THU T DAU GIA QSD DAT 
Do dic dja chInh và qu5 phát triên dat 
Bô tn cac cong trinh phat triên qu5 dat 
Cdc dir an dir kiê,z hoà,z thành nan, 2022 

- 

- 

Xây thing cci sâ ha tAng khu vrc Bc song Hiu Dông Ha 29,5 ha 

0,2ha 

2016 
2021 

2372/QD-UBND 
ngây3l/10/2015; 
1829/'D UBND 
ngày 04/8/2016; 
933/QD-UBND 
ngày 26/4/20 19 

251.951 

7.300 

251.951 21.000 
Trong do: Tra nci 

vn vy' 21 tY 
dong 

- 

- 

* 

- 

- 

* 

- 

Cong viên mini PhuOng 2, thành ph Dông Ha 

Khu do th Nam Dông Ha giai don 3 

Dông Ha 
2( 1230/QD-UBND 

1609/QDUBND 
-

7.300 1.700 

7.000 

84.200 

12.000 

20.000 

Dông Ha 76ha 334.04 1 334.041 

Các dr an chuyln hIp Izoàn thânh sau nám 2022 

443.876 

22.270 

60.800 

443.876 

22.270 

60.800 

Khu do thj BAc song Hiu giai don 2 DOng Ha 41,6ha 

2307/QD-UBND 
Nghia trang phic vu di dOi m Khu virc Bc sOng Hiu 

Các d4 dii khói cong mdi ,,ãm 2022 

Dông Ha 10 ha 
2021- 

Khu do thj Tan Vinh Dông Ha l8ha 
- 



STT Danh mic di an 
Dia dim 

XD 
Näno krc 

thi 

Th' 
. °' 

gian 
KC-I-IT 

Quyt dnh dAu ti.r di.roc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chü 

. 
So quyêt d!nh; 

ngay, thang, tiam 
ban hành 

TMDT 

Tn g 
Trong do: 

NSDP 

- Khu do th sinh thai Nam Dông Ha Dông Ha 65ha 22  546.680 546.680 39.200 

3 Bô trI cho các cong trinh phát triên KTXH khác 3.597.147 658.307 197.400 
Các dir an dir kiên hoàn t/zành nan, 2022 

2830/QD-UBND Bao gim hoàn trã 
Dr an Phát trin các do thi dcc hãnh lang tiêu vüng song 

DH HH 02 d' ° thi 22 
ngày 04/11/2016 vOn t?m  üng 

- Me Kong 
' 13 - 

1073/QD-UBND 
13/5/2019 

2446067 216 645 69000 
ADB và qu phát 

trin dAt 
CAu 

CAu qua sOng Nhüng vâ thring hai dAu cu, huyn Hâi 
Lang 

Hâi Lang 
398m; 
thrcmg 

2021- 
2022 

1302/QD-UBND 
ngay3l/12/2020 

5.000 5.000 2.600 

81 Om 

- CAu Kêng mâi, xã Vinh ChAp, huyn Vinh Linh Vinh Linh 22,2 m 
L22 

88 
4.500 

-- 
4.000 1.000 

- 
1233/QD-UBND 

GPMB khu vtxc h nuOi tOrn Lap Thach ph.r&ng 2 thành 03/6/2021 
- ph DOng Ha 

Dong Ha 
1577/QDUBND 

9.200 9.200 7.277 Hoan tra t?m  mig 

2022 13/7/2021 

- Du&ngTrnBinhTrçng(dogntfrDapngãnmansóng 
HüIudnQL.9,) 

Don Ha g 07km 
2020- 
2022 

2323/QD-UBND 
ngày 18/8/2020 

63502 63502 20000 

* Các d4r an chuyên hip hoàn thânh sau nám 2022 - - - 
-- - 1.000 +NSCD1t'3' 

-- CAu Bn Li, huyn Triêu Phong TP 45m 
18 D 

19.000 19.000 6.000 
-- 

- 2986/QD-UBND 
ngày30/10/2017 

- 
Duang ket noi KCN Dong Nam Quang Tn den cang Cixa 
Vit (di.rang trung tam tric dc KKT DOng Nam, tinh TP, HL 23 km 

2017 
2022 

21 63/QD-UBND 
19/8/20 19; 

630.000 13.400 8.000 
Quang Tr) 

I 752/QD-UBND 
09/7/2021 

2 



STT Danh mvc  dtr an 
Dia dim 

XD 
Nang Iuc 
thit 

Thô•i 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh dAu tu duc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet d!nh; 

ngây, tháng, nAm 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

- DuOng ni ti1 cAu Thch Han dn trung tam phisOng An 
Don, TX Quáng TrI 

TP QT 
' 

7,498,35 
m 

2018- 
2022 

25 14/QD-UBND 
ngày 30/10/2918 

80 000 50 000 8 000 

- DàngnMtrcAuchuidu&ngst(tainütgiaoDT575a 
vài quôc 1 1) di DT575b, huyn Gb Linh 

GioLinh 32532m 
' 

2021- 
2022 

1036/QD-UBND 
ngày 20/4/2020 

19500 6500 3000 

- XCr 1, khc phuc môt s dim den tim n tai nan giao 
. 

thong tren da ban tinh 
Toan tinh 

5 cum 
den GT 

2021- 
2023 

931NQ-HDND 
16/7/202 1 

6.500 3.600 3.600 

- Via he dtr&ng L' Thng Kit, TP DOng Ha Dông Ha 26510 m2 22 22  20.000 20.000 7.400 

- 
- . . 

Ho trq phat trien kinh te tap  the, hqp tác xã Toàn tinh 
2021- 
2025 

5.000 

- H trq các huyn dang k xây dijng huyn dt chuAn 
Toàn tinh 

202 1- 
nông thôn mâi giai doan 2021-2025 2025 

+ 
Ho trcr huyn Vfnh Linh dang Ig xáy dtng huyên dgt 
chudnnongthonm&1g1aidoan2021-2025 - 

4 000 
Danhmicciith 

+ 
Ha Ira huyn Gb Linh dang /g xáy drng huyên dat theo phirang an 
chudn nongthon m&i gial doin 2021-2025 - 

4 000 
h tr huyn dat 

+ 
Ha tr huyn Triu Phong clang xáy drng huyn dqt 
chuán nóng thón mOi giai dogn 2021-2025 

4000 
chun NTM dtxc 
UBND tinh phê 

+ 
Hä IrçJ huyn Hal Lang clang k9 xáy c4tng  huyn dgt 
chudn nông thón mái giai dogn 2021-2025 

4000 
duyt 

* Cdc dy' an khô'i cong mói nãni 2022 

- Hoàn thiên ha tAng du&ng TrAn BInh Trong 'doan tit . ., . . . . 
dzrcrng NiT den dztang Diçn Bien Phu) 

* 
Dong Ha 2,4 km 

2021- 
2023 

103/NQ-HDND 
ngay 09/12/2020 

9.860 9.860 4.000 

- COng viên duông Hung Vuang, thành ph Dông Ha Dông Ha 5,0ha 
- 

18.000 18.000 400 

- 
Mo hInh dim trung chuyn rác, xcr 1 rae tai  các xA 
thuc dla  bàn huyn Hal Lang, VTnh Linh, Triu Phong 

HL, TP, 
VL 

20.400 
m2 

2022- 
2024 

128/NQ-HDND 
30/8/202 1 

351NQ-HDND 

14 600 14 600 
- 

4 000 

- Via he Va hç thong thoat rnrac duong Tran Cao Van, TP 
Dong Ha 

DOng Ha 610 m 
2022-  
2023 

ngày 25/6/2021 
* 

cua TP Dong Ha 
12.000 10.000 5.000 

3 



STT Danh muc  dix an 
Dia dim 

XD 
Näng Iirc 
thit 

Th' a 
gian 

KC-HT 

Quyt dinh du Ui chrorc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyêt dnh; 

ngày, thang, näm 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong dO: 

NSDP 

- 
• . •. . 

DuongTran Quang Khai noi dai (doan tix dir&ng Han 
Mac Ti.r den thrcing Le Thanh Tong) 

Xây dung là d& chAt thai rAn sinh hoat khu virc nghTa 
trang lit si Trtr&ng San và vüng Ian cn 

• . 
Duông giao thong vao thac Ba Voi, huyçn Dakrong 

Hthong thoat nixoc khu virc trixong THCS Phan Dinh 
Phung va khu pho 2 phixong 5 

Du&ng Le Thanh Tong, thanh pho Dong Ha (doan Le 
Lcn - Hung Vuang) 

Hç thong cap rn.rcic tap  trung vung nong thon 

NGUON THU TU' DAU GIA, DAU THAU CAC 
iu-iu DAT CHO NHA DAU TIX sU' DUNG 
Do dc dja chInh vã qu5 phát triên dAt 
Các dy an phát triên KTXH 
Cdc duán dw kiê,z hoàn thành nàrn 2022 
CAu kt ni khu do th BAc song Hiu vài trung tam 
thanhphoDongHa - 
Hoan thin CSHT mt s tuyn chInh t?i  KKT TM Dc 
biçt Lao Bao (giai don 2) 

Trung tam Van hOa - Th thao huyn Hal Lang 

Dông Ha 360 m 

750kg/h 

2022-  
2023 

33/NQ-l-IDND 
ngày 25/6/202 1 
cuaTPDongHa 

20.000 

8 418 

16.000 

4 000 

323 

- 

CBDT 

- 

- 

Gb Linh 
2022- 
2024 

129/NQ-HDND 
30/8/2021 

2 000 
Di trng Qu5' 
BVMT VN 

Dakrong 
Dài 

1 5 km 

659 m 

5.343 ho 
dan 

300 m 

2022- 
2024 

123/NQ-HDND 
30/8/2021 

20.000 20.000 5.000 

4.300 

7.500 

7.000 

260 000 

39.000 
22 1.000 

11.553 

3.900 

5.000 

- Dông Ha 
2022-  
2024 

311NQ-HDND 
ngày 25/6/2021 
. 

cua TP Dong Ha 
32/NQ-HDND 
ngày 25/6/2021 
cua TP Dong Ha 

51.000 20.000 
+ Von ngan sach 

thanh pho 

+ Von ngan sach 
thanh pho 

- 

- 

Dông Ha 
2022-  
2025 

80.000 

60.000 

2941552 

2.94 1.552 

334.000 

101.149 

37.400 

75.000 

60.000 
HH DK, 

CL 
2022- 
2024 

127/NQ-HDND 
30/8/202 1 

1 
2 

734 991 

734.99 1 
* 

- 

- 

25.000 

15.149 
- 

15.533 

Dông Ha 19-2 1
- 814/QD-UBND 

ngay 12/4/2019 
629/QD-UBND 
ngay 3 1/3/2017 
189/QD-UBND 
ngày 14/4/2020 

UBNDhuynHL 

Hoàn trá vn rng 
truac 

Hiràng 
Hoa 

20 95m 

2.857m2 

15-18 Trâ nci KHHT 

- Hái Lang 002202  
Hotrçixaydirng 

uyen 

4 



STT Danh muc thr an 
Dia dim 

XD 
Nang krc 

. 
thiet ke 

Th' 
gian 

KC-HT 

Quyt dinh dAu Ur duçrc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dinh; 

ngay, thang, nam 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 
639/QD-UBND 

- H thng ti.râi, tiêu phiic v san xuAt nông nghiêp tinh Toàn tinh 18.500 ha 16-21 

ngày 15/3/202 1 

104.742 22.600 8.000 Di Crng NSTW 

*
- Các dy an cli uyên tiêp hoàn thà,zh san ham 2022 

- Khen thtxâng huyn Cam L dat chun nông thôn mri Cam L 1668 m 
2021 
2022 

1444/QD-UBND 
30/7/2021 

ciahuynCL 
10.000 5.500 3.000 

- Chi thi.rc hien cac dr an t.r nguon Chinh phu vay ye cho . . 
vaylai 

Toan tinh 2021 9.672 
Sà Tài chmnh 

tham mi.ru phan 
bochitiet 

- H trg khuyn khIch doanh nghip du tis vào nông 
nghiçp, nong thon 

bàn tinh -- 4.000 + NSCD I t 

- Nâng cAp dithng DH43 huyn Triu Phong 
T 

g 
4045 m 2 1-23 

1989/QD-UBND 
22/10/2020 

cUa huyên TP 
14.825 14.000 7.000 

- Cong trinh CH5-02 (giai do?n 2) MiT MILT MILT 
66/QD-UBND 

31.000 31.000 14.000 + Vn NSDP 1 t'i 

Di.rông gom t& các tM ti.r m& dn di.r&ng ngang qua Trong do hoàn 
- dirorng st trên da bàn tinh Quâng Tr giai doan 2020- Toàn tinh 72 trtm 

2021 1823/ D UBND 
14.856 10.400 7.000 trã vn rng truàc 

2022 - - 
2023 09/7/2020 

- 5t'dng 
Xây dmg h thng camera giám sat trt ti.r an toàn giao Trong do hoàn 

- thông, kt hçip giám sat an ninh trãt ti t?i  các khu virc 
trçng yeu tren da ban tinh Quang Tn 

Toàn tinh 1400 m 
2021 - 
2023 

- 
3994/D UBND 
ngay3l/12/2020 

14.997 5.000 5.000 trã von trng trl.ràc 
3 ty dong 

* Các dy an klzöi cong möi nârn 2022 - 

- Giâi phOng mt bang d thi.rc hin dlj an nâng cap, m 
rng quôc I 9 don tr quôc I 1A den cãng Cra Vit 

Gio Linh 38 64 ha 
' 

2021- 
2022 

IOINQ-HDND 
10/3/2021 

75 052 75 000 54 000 

- Chci trung tam khu virc Ta Rut, huyn Dakrông DakrOng 910 m2 
2021 
2022  

2716/QD-UBND 
ngày 28/12/2020 

cüa huyn DakrOng 
5.000 3.000 2.000 

5 



STT Danh muc du an 
Dia dim 

XD 
Nang krc 

. 
thiet ke 

gian 
KC-HT 

Quyt dinh du tu dt.rçic phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dinh; 

ngay, thang, nam 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 
I 051NQ-HDND 

09/12/2020 

- Dirông yen bin kt ni vói hành lang kinh t Dông Tây '' 55,7 km 22 22  
i6 

2.060.000 4 16.338 55.000 

40/NQ-HDND 
ngày 12/5/202 1 

- Xây ckmg h thng thoát nràc di.ràrng L Thr&ng Kit 
(doan Km 1+784 - Km2+860), TP Dông Ha 

Don Ha g 475 m 
2021- 
2023 

2005/QD-UBND 
ngây 24/7/2020 

5 000 5 000 3 875 

- . . . 3000/QD-UBND 
- Dixong Nguyen Trãi noi dai (doan tlx quôc Ic 9 den 

dxcingTranBinhTrong) 
Dông Ha 472,43m 

2021- 
2023 

ngày 29/12/2020 
cua TP Dong Ha 

24.000 20.000 5.000 

3975/QD-UBND 
- Nang cap m9t so tuyen dtxorng nçi th th tran Khe Sanh, 

huyen Hucing Hoa 
Hrâng 

Hoa 
3061,68 

m 
2021- 
2023 

25/12/2020 
cua huyçn H.Hoa 

13.000 9.100 3.000 

- 
Kênh tiêu thoát nt.ràc Khu ph 3 phng An Don, TX 
Quãng Trj (lien k vài khu virc phát trin do thj Bc 
Thành C) 

Quang Trj 945 m 
2021 
2023 

1332KD UBND 

g ' 28/12/2020 
5.000 5.000 3.000 

- Bn xe kthcp djch vu tng hp khu vijc Ccra Vit; hang 
mvc san nen va san bai do xe 

Gb Linh 4,15 ha 
2022- 
2024 

3583/QD-UBND 
ngay 24/12/2019 

5.665 2.935 2.000 

- Nhà âvn dng viên näng khiu tinh 
- - 

Dông Ha 2000 m2 
2022- 126/NQ-HDND 

- 
23.000 

- 
23.000 7.000 

- 
- Xây drng các cAu visqt lii trên tuyn DT.586 qua dja bàn 

huyn Hi.ràng HOa 
Huàng 

HOa 
036 ha 
' 

2022- 
2024 

131/NQ-HDND 
30/8/202 1 

26 800 21 800 
- 

8 000 

NGUON THU DAU GIA QSD DAT O TAI KKT 
THUONG M31 DAC BIET LAO BAO 119 362 28614 7000 

1 Dodcdjachinhvãqupháttrindt 
Các dat 

- - - - 1.050 - - - 

2 
cong trInh phát trin qu5 và phát triên 

KTXH khác 119 362 28 614 5 950 

* Cdc dw di, dir kiên hoàn thành lrithc nám 2022 

6 



STT Danh mic dir an 
Th'• 
gian 

KC-HT 

Quyt dnh du ti duc phê duyt 
Khoch 

Ghi chü S quyt dnh; TMDT 
ngày, tháng, nAm 

ban hành 
Tn g 

Trong do: 
NSDP 

- 

- 

Hoàn thin CSHT mt s tuyn chInh t?i  KKT TM Däc 
biçt Lao Bao (giai dotn 2) 

Cng chInh KCN Quán Ngang 

Hixóng 
Hoa 

20 95m 15-18 
629/QD-UBND 
ngay 31/3/2017 

101.149 15.149 2.850 Trâ nq KHHT 

Trã nç KHHT Gb Linh 5.748 1.000 1.000 

- 

B 

Vmnh Lmnh 140,84ha 
2014- 
2015 

2244/QD-UBND 
ngay 17/10/2014 

12465 12 465 2 100 Tra na KHHT 
- 

Ra pha born, mm, vat lieu no Khu A thuôc Khu cong 
nghiçp lay Bac Ho Xa 

CAP HUYEN QUAN LY 413.000 
Chi tiêttai biêu 

so5 

7 
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• (Kim me B4 

Biêu s 7 
DANH MVC DV AN DAU TII CONG KE HOCH 2022 

NGUON VON xO sO MEN THIET 
'o  s.l3O/BC-  UBND ngày  4' /d /4  cüa Uy ban nhán dan tinh) 

DVT: Triu ding 

STT Danh muc 
Djadim Nang IJJC 

. 

gian 
KC-HT 

Quyt dinh du tr dwc phé duyêt 
Khoch 

Ghi chii S quyt djnh; TMDT 
ngay, thang, näm 

ban hành 
Ton g 

Trong do: 
NSDP 

* 

- 

- TONG CQNG 
GIAO DVC,  DAO TAO VA GIAO DUC 
NGHE NGHIEP 
çac dii' an dr kiln Izoàn than/i nàm 2022 

- 166.514 121.100 40.000 

8800 

1.300 

55514 32600 

2558/QD-UBND 
3 1/12/2020 

cuahuyçnTP 
4382/QD-UBND 

25/12/2020 
cüa huyn GL 

3096/QD-UBND 
3 1/12/2020 
cuaTpD.ha 

8.500 

5.000 

6.000 

4.600 

7.000 

4.500 

5.500 

4.400 

Trung tam bM dixng chInh trj TP Dông Ha Dông i-ia 
813,68  

19-2 1 

Trixcmg Tieu hçc va THCS xa Triçu DQ, huyçn 
Trieu Phong 

• 

Triçu 
Phong 

Gio Linh 

1.245 
m2 

21-22 - 820 

- 
D ong 6 h' 

21-22 1.050 

1.800 

Trueing Mm non Hãi Thai, huyn Gio Linh 

Trtrorng Tieu h9c Ham Nghi, TP Dong Ha. Hang 
muc: Nba hieu bo 

- Dông Ha 465 m2 21-22 

* 

- 

* 
- -- 

Các dr an c/i uyln tiip lzoàn than/i sau ham 
2022 

Trung tam chinh tn huyçn Vmh Linh, hg miic. 
Xaymcn nha hçi trtrong va cac hang mic phii trçi 

Các dy' an khôi cong mói näm 2022 

Vrnh 
Lrnh 

2 tang, 
HT 

686m2 
2 1-23 

14/NQ-HDND 
ngay 24/6/202 1 cüa 

huyén VL 
7.000 6.000 2.000 

- 

+ VonNS 

'°' - 



STT Danh miic dir an 
Dia dim 

XD 
Nang lixc 
thiêt 

Th' 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tr dis9rc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dnh; 

ngày, tháng, näm 
ban hành 

TMDT 

Ton g 
Trong do: 

NSDP 
GDDN: 

- 
Tru&ng Cao dâng k thut tinh Quang Tn; Hing 
miric: xây mri giáng du?mg da nang, cãi tao  và ma 
rng nhà hiu b, cái tao  khi phOng hçc 

Dông Ha 
1.496 
m2; 

NT-TB, 
PH 

22-24 
12Oi HDND 

301/2021 
24.414 5.200 1.830 + Vn NSDP 

II Y TE, DAN sO vA GIA DINH 95.700 76.000 17.200 
* C'ác dr on dr kiln Izoàn than/i nám 2022 

- 

Cái tao, nâng cAp Bênh viên chuyên khoa Lao và 
Benh phoi; hang muc: Xay mm khoa dieu tn dich . . . . ,. 
benh nguy hiem, nha cau no! va Ca! tao sua chua 
mçt so hang mic khac 

Dong Ha 
Si.ra 

chixa, 
,. 

xaymm 
2022 

122/NQ-HDND 
30/8/2021 

6.000 6.000 6.000 

* 
Hoan tra tam 
ung ngan sach 

nam 2021 

Cái tao,  nâng CAp Trung tam Y th huyn Cam L; 2727/QD-UBND 
- hang miic: Nhà y th dir phOng Va CC hang miic 

phu trci 
Cam L 

353 
m 

20-22 28/12/2020 
cüa huyn CL 

6.000 5.500 2.700 

* COc dy' an klzôi cong mOi nám 2022 - - 
6140 

- Dãu ttx sixa chcta, nang cap co sa vat chat y té 
tuyen tinh, tuyen huyçn 

Toan tith 
m2 

 + 
cai tao, 
si:ra chila 

22-26 
121/NQ-HDND 

30/8/202 1 
74 500 56 500 6 000 + Von NSDP 

- H trçi du ti.r nâng cAp các tram y tê xã 

+ - . 
Tram yte xa Vinh Thai, huyn Vinh Lmh; Hang 
muc. xay mm nha 2 tang va cac hang ifiUC phu tro Lmh 

420 m2 22-24 
13/NQ-HDND 

ngày 24/6/202 1 cüa 
huyçnVL 

4.200 4.000 1.250 
Ho trq dat  chuan 

NTM 

43/NQ-HDND 
+ Tram y t xä Cam Nghia Cam Lô 460 m2 22-24 ngày 24/6/202 1 cüa 

huyn CL 
5.000 4.000 1.250 

+ VonNS 1uycn 
can doi 

CONG TRINH CONG CQNG, PHUC LqI XA 
15.300 12.500 8.000 



STT Danh miic dir an 
Dia dim NAng 1uc 

1hj 

Th' 
. 

gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tix duçc phê duyt 
K hoach 

2022 
Ghi chu 

. 
So quyet dnh; 

ngày, tháng, näm 
ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

* Các dy an chuyên tkp Izoàn t/zành sau nãnz 
2022 

He thng thoát nrOc và diên chiu sang Khu di 2795/QD-UBND 
- tIch ChInh phü cách mang lam th&i cong hôa min 

• 
nam Viet Nam 

• 

Cam Lô 
1258 m, 

HTD 
1086m 

2 1-23 28/12/2020 
cua huyen CL 

6.000 5.500 3.000 
+ VonNS iuYn 

can doi 

2713/QD-UBND 
- San 4n dng huyn Dakrong (giai domn 1) Dakrông 

7.140  
2 1-23 28/12/2020 

cüa huyn DK 
6.000 5.000 3.000 + Von NSiuyçn 

* Các di an kl,Oi cong mói nám 2022 
41/NQ-HDND 

+VonNSTp 
- SCra chtta, nâng cap cong viên Lê Duân Dông Ha 420m 22-23 ngày 25/6/202 1 3.300 2.000 2.000 

can di 
- - cüaTpD.Hà 

IV Ho tro xay dirng Nong thon mo'i 6.000 
Danh muc cu 

the theo phucmg 
an h tro huyên 

- Huyn Hãi Lang 1.500 
dat chuân NTM 

- Huyn Triu Phong 1.500 UBND 
- Huyên Vinh Linh - -- 1.500 tinhpheduyçt 
- Huyn Gio Lrnh 1.500 - - 
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