
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngay,I9 tháng g näm 2022 S:  150  /TTr-UBNf 

T( TRINH 
V vic cho kin dEi vó'i dir kin K hotch du tir cong näm 2023 

KInh giri: HOi  dàng nhãn dan tinh 

Can c1r Lut T chi'rc chInh quyn dja phi.nmg ngày 19/6/2015; Lut süa 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chi'rc ChInh phü và Lut To chiLrc chInh 
quyên dja phuong ngày 22/11/2019; 

Can Cu Lu.t Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cü Chi thj s 1 2/CT-TTg ngày 22/7/2022 cüa Thu tithng ChInh phü 
ye vic xây dirng ke hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà 
nuâc näm 2023 và Van bansô 503 5/BKHDT-TH cüa B Ké hoch và Dâu tu ye 
vic huàng dan xây drng ké hoch ké hoch dâu tu cong näm 2023; 

Can cr Nghj quy& s 7OINQ-HDND ngày 25/6/2021 cüa HDND tinh v 
vic thông qua dir kiên Ke hoach  dâu tu trung hin von Ngân sách Trung uong 
ho trçi giai don 202 1-2025 (lan 3); 

Uy ban nhân dan tinh kInh trmnh Hi dng nhân dan tinh nhu sau: 

Theo quy djnh ti Diéu 56 Lu.t Du ti.r cong ngày 13/6/20 19: 

"1. Trie&c ngay 15 tháng 5 hang nám, Thz tzthng Chmnh phñ ban hành quy 
djnh ye vic l4fIp kê hogch phát triên kinh tê - xâ h5i và de toán ngán sách nhà 
nieàc nàm sau, bao gôm mc tiêu, djnh hzthng chi yêu và giao nhim vy triên 
khai xáy drng ké hogch dáu tie cong nám sau. 

2. Trieóc ngày 15 tháng 6 hang nàm, Bó Ké hogch và Dcu tie hieó?2g dan 
các Bó, cci quan trung irong và dja phu'ong ké hoçich phát trién kinh té - xd h5i 
và muc tiêu, yêu cáu, nç31 dung, thô'i gian, tiên do 1p ké hogch ddu tie cOng nám 
sau 

3. Trirác ngày 30 tháng 6 hang nám, các B5, cci quan irung ieo'ng và dia 
phieo'ng hwó'ng dan co quan, dan vj cap duái lap ké hogch dáu tie cOng näm sau 

4. Trieâc ngày 20 tháng 7 hcng nàm, các cci quan chuyên mOn quán lj du 
tie cOng tO chi'c lap, thám djnh, tOng hçxp ké hogchdáu tie cOng nàm sau trong 
phcim vi nhim vu dzecic giao và nguón vOn thuac cap mInh quán lj, báo cáo Uy 
ban nhán dan cling cap 

5. Trzthc ngày 25 tháng 7 hcng nám, Uy ban nhdn dan báo cáo Hi ddng 
nhán dan cling cap thông qua de kién ké hogch dáu tie cong näm sau ". 
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Tuy nhiên, dn ngày 22/7/2022, Thu tirng Chinh phü mi ban hành Chi 
thj so 12/CT-TTg ye xây dtrng ké hoch phát triên kinh tê - xã hi và dii toán 
ngân sách nhà nuâc näm 2023 và B Ké hoach và Dâu ttr có Van bàn so 

5035/BKHDT-TH ye vic hithng dan xây dirng kê hoch kê hoach dâu tu cong 
näm 2023, trong do yêu câu các dja phisccng hoàn thành, báo cáo Bô Ké hotch 
và Dâu tu trithc ngày 31/7/2022. Do do, tii thi diem Hi dOng nhãn dan tinh 
khóa VIII to chüc k' h9p thu 10 (tü ngày 13-15/7/2022), Thu tithng ChInh phü 
và B Kê hoch Dâu t.r chua ban hành chi thj và hithng dn xây dirng kê ho?ch 
2023 nên U' ban nhân dan tinh khOng có can cir xây drng ké hoch näm 2023 
dê báo cáo, xin kiên cüa Hi dông nhân dan tinh. 

D dam bão vic xây dirng k ho?ch du tu cong nàm 2023 theo dung quy 
dinh; ban nhân dan tinh kInh trInh HDND tinh khóa VIII cho kiên dôi vâi 
dir kiên ké hoach dâu tu cong nguôn von Ngân sách Trung ung näm 2023, ci 
the nh's sau: 

Tng ngun vn du tu cong k hoch 2022 cüa tinh Quáng Trj là 
., A o ' 3.531,59 ty dong, bang 104/o so vrn ke hoach  2022 dtrçic Thu tirang Chinh phu 

giao và bang 91% so vth kê ho.ch 2022 dtrçc I-IDND tinh giao1, trong do: 

- Vn du tu ngân sách dja phucrng là 1.565 t' dng, bang 126% k hoach 
2022 duçic Thu tuàng ChInh phü giao và bang 91% kê hoach  2022 duçic HDND 
tinh giao, C1 the: 

+ Ngân sách can di theo lieu chI d1r kin 420 t dng, b&ng 106% kê 
hoach 2022; 

+ Du tu tr ngun thu si:r diing dt dir kin 1.100 t dng, bang 169% k 
hoch 2022 duçic Thu tithng ChInh phü giao và bang 97% kê hoch 2022 ducic 
HDND tinh giao; 

+ X s kin thit dir kin 45 t) dng, b&ng 113% k hoch 2023. 

- Vn ngân sách Trung i.rong dr kin 1.966,59 ti  dng, bang 91% kê 
hoch 2022, c1i the: 

+ Vn trong nithc: d? kin 1.556,674 t dng bang 106% k hoch 2022; 
trong do: (1) Trung uong ho trçi 1.033,836 t' dông, bang 99%kê hoach 2022, 
(2) Chuong trInh phiic hôi và phát triên kinh té - xa hi 161 t dOng, (3) Ch1.wng 
trInh MTQG 361,838 t dông, bang 87% kê hoch 2022; 

+ Vn nithc ngoài dir kin 409,916 t dng, bang 59% k ho.ch 2022. 

Uy ban nhân dan tinh kInh d nghj Hi &ng nhân dan tinh khóa VIII cho 
kin dôi vi d? kiên ke hoch dâu tu cong näm 2023 (nhu- Báo cáo kern theo) 

và s tiêp t%lc bô sung, báo cáo B Kê hoach và Dâu tu, B Tài chInh theo Nghj 
quyêt cua Hi dOng nhân dan tinh. 

'Met s6 ngun giãm dtr kin k hoach 2023 giãm hoc chua d kin so vài k hoch 2022 do: (1) ngun 
bi chi ngãn sách dja phtrong duçc dr kiên ké hoach 2023 ti D toán NSNN nm 2023; (2) Dâu tu dij an trçng 
diem, dtiông yen biën do thu tic dâu tir kéo dài Va cong tác GPMB gp nhiu khO khan; (3) Chi.ro'ng trInh 
MTQG k hoach 2022 bao gôm k hoch 2021 chuy8n sang. 
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(Co dt tháo Nghi quyt cia HDND tinh dinh kern theo) 

UBND tinh kInh trmnh Hi dng nhân dan tinh khóa VIII xem xét, quyét 
djnh./. 

Nci nhmn: 
- Nhi.r trên; 
- Thumg true HDND tinh; 
- TT UBMTTQVN tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT IJBND tinh; 
- Sà Kê hoach Va Dâu tu; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT,  TH.,U/ 

Vô Van Htrng 
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