
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH GIA LAI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số              /TTr-UBND                          Gia Lai, ngày     tháng         năm 2020 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ Mười sáu. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 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; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội và dự toán NSNN năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND 

tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về 

phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI – kỳ 

họp thứ Mười sáu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 

2021 như sau: 

I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

Việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2021 phải đảm bảo: 

a) Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐH ngày01/10/2020 của Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện các mục tiêu và 

các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021, phù hợp với quy hoạch của tỉnh; phù hợp với dự kiến kế 

hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 với 

định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025. 
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b) Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà 

nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà 

nước, 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 31/CT-TTg 

ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

c) Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và 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; Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025. 

d) Kế hoạch đầu tư năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng 

cao hiệu quả đầu tư. 

e) Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các 

dự án: 

- Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án 

cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng nhưng chưa phân bổ đủ vốn, vốn đối ứng cho các dự án 

ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

- Phân bổ vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn 

thành. 

- Kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không phân bổ 

vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các 

nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020, tiếp tục hoàn 

thiện, phân bổ sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được 

thông qua. 

- Đối với vốn nước ngoài, phân bổ vốn theo các nguyên tắc sau: 

+ Các chương trình, dự án được phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ năm 2021 theo thứ tự ưu tiên: dự án kết thúc Hiệp 

định trong năm 2021 không có khả năng gia hạn Hiệp định; dự án chuyển tiếp, 

hoàn thành trong năm 2021. 

+ Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng 

cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất 

đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án. 

+ Đối với các dự án ODA có cơ cấu hỗn hợp (bao gồm dự án thành phần ở 

trung ương do các bộ, cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện 

và dự án thành phần ở địa phương do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ 

quan chủ quản quản lý, thực hiện), cơ quan chủ quản dự án ODA (bộ, cơ quan 
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trung ương) phân khai nguồn vốn nước ngoài theo tiến độ; cơ quan chủ quản dự án 

thành phần/địa phương cân đối trong dự toán ngân sách địa phương năm 2021 phù 

hợp với khả năng giải ngân của dự án. 

II. Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nêu trên và dự kiến phân 

bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 tại văn bản số 6842/BKHĐT-TH 

ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định tại Nghị quyết số 

129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung 

ương năm 2021; UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước năm 2021 là 2.314,735 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

1. Vốn ngân sách địa phương: 1.493,208 tỷ đồng, cụ thể: 

1.1. Vốn trong cân đối theo tiêu chí: 679,197 tỷ đồng. 

a) Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư: 251,197 tỷ đồng, trong đó: 

- Lĩnh vực quốc phòng: 17 tỷ đồng, phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp dự 

kiến hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 46,94 tỷ đồng; trong đó phân 

bổ 25,871 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 21,609 

tỷ đồng cho 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 135,177 tỷ đồng; trong đó phân bổ 128,177 tỷ đồng 

cho 04 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 7 tỷ đồng cho 01 dự án 

chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế: 6,28 tỷ đồng phân bổ để thu hồi 

vốn ứng trước cho 01 dự án. 

- Lĩnh vực quy hoạch: 39,3 tỷ đồng phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp dự  

kiến hoàn thành năm 2021. 

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 6,5 tỷ đồng phân bổ cho 01 

dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

b. Vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố đầu tư: 

428 tỷ đồng. 

(Các huyện, thị xã, thành phố phân bổ kế hoạch vốn phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn cân đối theo tiêu chí theo nguyên tắc, tiêu chí 

quy định tại Mục I).  

1.2. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 763,911 tỷ đồng. 

Năm 2021 phần vốn 10% tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 

huyện, thị xã, thành phố nộp về tỉnh để đầu tư cho Dự án tổng thể xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai; Năm 2021 vốn điều 

lệ quỹ phát triển đất đã đảm bảo nên không trích nộp 30% quỹ phát triển đất mà để 

lại cho đầu tư; cụ thể như sau: 

a) Tiền sử dụng đất của tỉnh: 113,911 tỷ đồng; trong đó: 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 55 tỷ đồng. 
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- Điều tiết về các huyện, thị xã, thành phố đầu tư: 49,5 tỷ đồng (kinh phí 

điều tiết về các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế khi có phát 

sinh số thu tiền sử dụng đất của tỉnh). 

- Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư: 9,411 tỷ đồng, trong đó: 

+ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: phân bổ 9,411 tỷ đồng cho 01 

dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021 

b) Tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố: 650 tỷ đồng; trong đó: 

- Chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chi phí khác: 138,531 tỷ đồng. 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 51,147 tỷ đồng. 

- Tiền sử dụng đất còn lại cho đầu tư: 460,322 tỷ đồng. 

(Các huyện, thị xã, thành phố phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Mục I).  

1.3. Bội chi ngân sách địa phương: 50,1 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại biểu số I kèm theo) 

2. Ngân sách trung ương: 821,527 tỷ đồng. 

2.1. Vốn trong nước: 601,591 tỷ đồng; trong đó: 

- Lĩnh vực quốc phòng: 16 tỷ đồng; phân bổ 01 dự án chuyển tiếp hoàn 

thành năm 2021. 

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 122,06 tỷ đồng; trong đó phân 

bổ để thu hồi vốn ứng trước 35,826 tỷ đồng của 01 dự án; phân bổ 86,234 tỷ đồng 

cho 01 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 447,42  tỷ đồng; trong đó phân bổ 234,204 tỷ đồng 

cho 11 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 213,216 tỷ đồng cho 02 

dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế: 16,111 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự 

án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

(Chi tiết tại biểu số II kèm theo) 

2.2. Vốn nước ngoài: 219,936 tỷ đồng 

- Lĩnh vực nông nghiệp: 79 tỷ đồng, phân bổ cho 03 dự án dự kiến hoàn 

thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 140,936 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự án dự kiến hoàn 

thành sau năm 2021. 

 (Chi tiết tại biểu số III kèm theo) 

Còn lại số vốn 999,202 tỷ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ, UBND tỉnh sẽ 

hoàn thiện thủ tục, tham mưu HĐND tỉnh phân bổ sau khi các dự án đảm bảo đủ 

điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản có liên 

quan. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 

Mười sáu xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;                                                                                 KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT-UBND tỉnh;                                         
- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;             Đỗ Tiến Đông 

- Lưu VT, NL, CNXD, KTTH. 

                          



TỔNG SỐ                            3,101,937                            3,313,937                        2,314,735 

A Vốn ngân sách địa phương                            2,017,410                            2,229,410                        1,493,208 

a Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí                               827,310                               827,310                           679,197 

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư                               399,310                           251,197 

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí huyện, thị xã, thành phố đầu tư                               428,000                           428,000 

b Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất                            1,000,000                            1,200,000                           763,911 

- Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư                               550,000                           113,911 

- Tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố đầu tư                               650,000                           650,000 

c Xổ số kiến thiết                               140,000                               152,000 

d Bội chi ngân sách địa phương (1)                                 50,100                                 50,100                             50,100 

B Vốn ngân sách trung ương                            1,084,527                            1,084,527                           821,527 

I Vốn trong nước                               864,591                               864,591                           601,591 

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực                               864,591                               864,591                           601,591 

Trong đó:

-
Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
                                  3,000                                   3,000 

- Thu hồi các khoản ứng trước                                 35,826                                 35,826                             35,826 

II Vốn nước ngoài                               219,936                               219,936                           219,936 

Ghi chú: (1) Bội chi ngân sách địa phương dành cho các dự án cho vay lại

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chúSTT Nguồn vốn
Kế hoạch năm 2021 

giao đợt 1

Kế hoạch năm 2021 TW 

giao

Kế hoạch năm 2021 địa 

phương giao



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ     3,471,589      2,091,810     541,521     302,766     1,096,863    473,057      4,126,682     3,666,891    6,280          -        1,822,291      1,493,208      6,280         - 

A
VỐN TRONG CÂN ĐỐI 

THEO TIÊU CHÍ
    1,958,268         746,169     496,821     258,066       833,255    355,587      2,898,511     2,438,720    6,280          -           902,133         679,197      6,280         - 

A.1
Vốn trong cân đối theo tiêu 

chí tỉnh quyết định đầu tư
    1,958,268         746,169     496,821     258,066       833,255    355,587         758,511        298,720    6,280          -           474,133         251,197      6,280         -                                  - 

I Quốc phòng         69,935           69,935       14,000       14,000         28,800      28,800           33,014          33,014            -          -             17,000           17,000             -         - 

(1)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2021
        69,935           69,935       14,000       14,000         28,800      28,800           33,014          33,014            -          -             17,000           17,000             -         - 

1

Đường hầm sở chỉ huy cơ bản 

huyện Chư Prông Sh04-

GL2017

Chư Prông
2018-

2022
        32,409           32,409        7,000         7,000         14,400      14,400           14,914          14,914               7,000             7,000 Bộ CHQS tỉnh

2
Đường hầm sở chỉ huy cơ bản 

huyện Chư Păh Sh05-GL2016
Chư Prông

2018-

2022
        37,526           37,526        7,000         7,000         14,400      14,400           18,100          18,100             10,000           10,000 Bộ CHQS tỉnh

II Các hoạt động kinh tế     1,881,333         669,234     482,432     243,677       803,966    326,298         718,997        259,206    6,280          -           450,633         227,697      6,280         - 

II.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi 
      874,650         214,114     226,811       36,206       478,695      95,827         249,348          63,257            -          -           128,940           46,940             -         - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
      229,000           68,409     106,129       20,538       203,129      42,538           25,871          25,871            -          -             25,871           25,871             -         - 

1

Hệ thống thủy lợi hồ chứa 

nước Plei Thơ Ga, xã Chư  

Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai

Chư Pưh
Hồ chứa nước dung tích 10,54 

triệu m3 

2018-

2020

614/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2018; 

454/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2019

      229,000           68,409     106,129       20,538       203,129      42,538           25,871          25,871             25,871           25,871 

Công ty 

TNHH MTV 

khai thác 

CTTL

(2)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2021
      645,650         145,705     120,682       15,668       275,566      53,289         223,477          37,386            -          -           103,069           21,069             -         - 

Kế hoạch năm 2020

Trong đó: NSĐP
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Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Biểu I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

1
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Kế hoạch năm 2020

Trong đó: NSĐP

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT  dự kiến

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

1
Các dự án BV và phát triển 

rừng

các huyện, thị 

xã, thành phố

Bảo vệ và phát triển rừng bền 

vững

2011-

2020 và 

2023

1067/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2017; 

1068/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2017; 

1072/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2017; 

109/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/10/2017; 

(853/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2017 và 

83/QĐ-SKHĐT)

      105,042           30,459        9,100         6,100         61,483      13,422           11,560          11,560               5,667             5,667 
Các BQL 

rừng phòng hộ
Chi tiết tại Phụ lục 2

2

Dự án chuyển đổi nông 

nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 

(VnSAT)

Gia Lai
Đầu tư CSHT kết nối để phát 

triển ngành cà phê bền vững

2015-

2022

2470/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

30/6/2020; 

1992/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

29/5/15; 

4229/QĐ-BNN-

KH ngày 

26/10/15;

219/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2016 

      192,852           76,771       32,968         5,736         79,529      24,536           57,724          18,724             23,300             8,300 Sở NN&PTNT

Vốn đối ứng ODA 

(tăng từ 4 tỷ đồng lên 

8,3 tỷ đồng)

3

Chương trình mở rộng quy 

mô vệ sinh nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả 

Gia Lai

Cấp nước và vệ sinh trường 

học; cấp nước sinh hoạt cộng 

đồng;

2016-

2020

3606/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

4/9/2015; 3102 

ngày 21/7/2016

      220,126           31,948       58,414         2,332         99,529      11,332           79,753            4,574             38,574             4,574 
 Sở 

NN&PTNT 

Vốn đối ứng ODA Bổ 

sung 4,574 tỷ đồng

4

Dự án “Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập” (WB8) tỉnh Gia 

Lai

Gia Lai
Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập

2016-

2022

4638/QĐ-BNN-

HTQT, ngày 

9/11/2015 của 

Bộ NN&PTNT; 

1274/QĐ-

UBND, 

28.12.2018

      127,630             6,527       20,200         1,500         35,025        3,999           74,440            2,528             35,528             2,528 
 BQL dự án 

NNPTNT 

Vốn đối ứng ODA Bổ 

sung 2,528 tỷ đồng

II.2 Giao thông       901,233         384,540     230,621     182,471       300,271    205,471         424,069        150,369            -          -           276,113         135,177             -         - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
      392,933         336,240     202,363     178,363       225,863    179,363         128,177        128,177            -          -           128,177         128,177             -         - 

2



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Kế hoạch năm 2020

Trong đó: NSĐP

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT  dự kiến

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

1
Đường tỉnh 662B (từ huyện 

Phú Thiện đi huyện Ia Pa)
Phú Thiện

L=23,42Km, Bn=6,5m; 

Bm=5,5m mặt đường BTXM

2019-

2021

927/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019
      148,000         148,000       74,354       74,354         74,854      74,354           58,146          58,146             58,146           58,146 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao  thông

2
Đường Tôn Đức Thắng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

1034/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019

Đoạn Km0-Km0+931 và 

Km1+591-Km2+850: 

L=2190m Bn=30m; Bm=21m

Đoạn Km0+931-Km1+591: 

L=660m; bổ sung dải phân 

cách 3m và các hạng mục phụ

2019-

2021

1034/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019

        88,000           88,000       47,009       47,009         47,009      47,009           32,791          32,791             32,791           32,791 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao  thông

3
Chỉnh trang đô thị thị xã 

Ayun Pa
Ayun Pa

Mở rộng quản trường, sân vận 

động, đường giao thông, hệ 

thống thoát nước

2019-

2021

1035/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019

        50,000           50,000       20,000       20,000         21,000      21,000           24,000          24,000             24,000           24,000 
UBND thị xã 

Ayun Pa

4 Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai
Pleiku, An 

Khê

  Hạ tấng khu du lịch Biển Hồ: 

Xây dựng đường trục chính 

đến khu du lịch và đường trục 

chính trong khu du lịch Lâm 

viên Biển Hồ gồm 3 tuyến với 

tổng chiều dài 5.296,81m.

Hệ thống đường giao thông 

vào khu di tích lịch sử văn hóa 

Tây Sơn Thượng Đạo tỉnh Gia 

Lai gồm 4 tuyến đường với 

tổng chiều dài 2.479,81m.

2018-

2022

1012/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016; NQ 

169/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019; 

      106,933           50,240       61,000       37,000         83,000      37,000           13,240          13,240             13,240           13,240 
 BQL giao 

thông 

(2)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2021
      508,300           48,300       28,258         4,108         74,408      26,108         295,892          22,192            -          -           147,936             7,000             -         - 

1

Dự án hỗ trợ phát triển khu 

vực biên giới, vay vốn ADB - 

tiểu dự án tỉnh Gia Lai

Pleiku, Chư 

Prông, Chư 

Păh, 

Hợp phần 1: cải thiện kết nối 

đường bộ

Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở 

hạ tầng hậu cần và quản lý 

giao thông

Hợp phần 3: phát triển nguồn 

nhân lực, xây dựng năng lực 

thể chế

2017-

2022

739/QĐ-TTg 

ngày 29/4/2016; 

734/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2016; 

1039/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2018

      508,300           48,300       28,258         4,108         74,408      26,108         295,892          22,192           147,936             7,000 Sở KH&ĐT Vốn đối ứng ODA

II.3
Khu công nghiệp và khu 

kinh tế
        41,150             6,280                -                 -                   -                -            6,280            6,280    6,280          -               6,280             6,280      6,280         - 

3
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Trong đó: NSĐP

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT  dự kiến

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2020

        41,150             6,280                -                 -                   -                -            6,280            6,280    6,280          -               6,280             6,280      6,280         - 

1

Quốc môn và một số hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh, tỉnh Gia Lai

Đức Cơ
2016-

2020

850/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2018
        41,150             6,280            6,280            6,280    6,280               6,280             6,280      6,280 

BQL khu kinh 

tế tỉnh

Bố trí vốn để hoàn 

ứng ngân sách tỉnh 

theo QĐ 686/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2020 phê duyệt 

quyết toán dự án

II.4 Quy hoạch         64,300           64,300       25,000       25,000         25,000      25,000           39,300          39,300            -          -             39,300           39,300             -         - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
        64,300           64,300       25,000       25,000         25,000      25,000           39,300          39,300            -          -             39,300           39,300             -         - 

1

Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai 

thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 

đến 2050

Gia Lai
2020-

2021

1015/QĐ-TTg 

ngày 14/7/2020
        64,300           64,300       25,000       25,000         25,000      25,000           39,300          39,300             39,300           39,300 Sở KH&ĐT

III
Hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nước
          7,000             7,000           389            389              489           489            6,500            6,500            -          -               6,500             6,500             -         - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
          7,000             7,000           389            389              489           489            6,500            6,500            -          -               6,500             6,500             -         - 

1
Trụ sở thị trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Pưh
Chư Pưh

Nhà cấp III; 3 tầng DTXD 

280,6m2; DTS 678,82m2; 

thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và 

các hạng mục phụ

2020
203/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2018
          7,000             7,000           389            389              489           489            6,500            6,500               6,500             6,500 

UBND huyện 

Chư Pưh

A.2

Vốn trong cân đối theo tiêu 

chí huyện, thị xã, thành phố 

quyết định đầu tư

     2,140,000     2,140,000           428,000         428,000                      - Chi tiết tại Phụ lục 2

B TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT     1,513,321      1,345,641       44,700       44,700       263,608    117,470      1,228,171     1,228,171            -          -           870,058         763,911             -         - 

B.1 Tiền sử dụng đất của tỉnh     1,513,321      1,345,641       44,700       44,700       263,608    117,470      1,228,171     1,228,171            -          -           165,058         113,911             -         - 

B.1.1

Chi công tác đo đạc, đăng 

ký đất đai, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

    1,316,321      1,316,321       44,700       44,700         97,561      97,561      1,218,760     1,218,760            -          -           106,147           55,000             -         - 

4
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Kế hoạch năm 2020

Trong đó: NSĐP

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT  dự kiến

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

(1)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2021
    1,316,321      1,316,321       44,700       44,700         97,561      97,561      1,218,760     1,218,760            -          -           106,147           55,000             -         - 

1

Dự án tổng thể xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính cơ sở 

dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai

Các huyện, thị 

xã, thành phố

 Đo đạc, lập bản dồ địa chính, 

đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính 

2018-

2022

455/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2018
    1,316,321      1,316,321       44,700       44,700         97,561      97,561      1,218,760     1,218,760           106,147           55,000 Sở TNMT

B.1.2
Vốn điều tiết về các huyện, 

thị xã, thành phố đầu tư
            49,500           49,500 

Kinh phí điều tiết về 

các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ vào 

tình hình thực tế khi 

có phát sinh số thu 

tiền sử dụng đất của 

tỉnh

B.1.3
Tiền sử dụng đất của tỉnh 

đầu tư
      197,000           29,320                -                 -       166,047      19,909            9,411            9,411            -          -               9,411             9,411 

I Các hoạt động kinh tế       197,000           29,320                -                 -       166,047      19,909            9,411            9,411            -          -               9,411             9,411             -         - 

I.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi 
      197,000           29,320                -                 -       166,047      19,909            9,411            9,411            -          -               9,411             9,411             -         - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
      197,000           29,320                -                 -       166,047      19,909            9,411            9,411            -          -               9,411             9,411             -         - 

1
Xây dựng hồ chứa nước Tầu 

Dầu 2 huyện Đak Pơ
2018-2020

Cụm công trình đầu mối, hệ 

thống ống cấp nước phục vụ 

sản xuất và công trình trên 

tuyến ống, công trình phụ trợ

2016-

2020

986/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2018
      197,000           29,320       166,047      19,909            9,411            9,411               9,411             9,411 

BQL 

NNPTNT

KH vốn năm 2019 

kéo dài sang năm 

2020 tiền sử dụng đất 

12,036 tỷ đồng, điều 

chỉnh giảm 9,411 tỷ 

đồng

B.2
Tiền sử dụng đất huyện, thị 

xã, thành phố
          705,000         650,000 

B.2.1
Chi bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và các chi phí khác
          138,531         138,531 

B.2.2

Chi công tác đo đạc, đăng 

ký đất đai, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

    1,316,321      1,316,321       44,700       44,700         97,561      97,561      1,218,760     1,218,760            -          -           106,147           51,147             -         - 

5



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Kế hoạch năm 2020

Trong đó: NSĐP

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT  dự kiến

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó:

Tổng số

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2021

Trong đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

1

Dự án tổng thể xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính cơ sở 

dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai

Các huyện, thị 

xã, thành phố

 Đo đạc, lập bản dồ địa chính, 

đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính 

2018-

2022

455/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2018
    1,316,321      1,316,321       44,700       44,700         97,561      97,561      1,218,760     1,218,760           106,147           51,147 Sở TNMT

B.2.3
Tiền sử dụng đất còn lại cho 

đầu tư
          460,322         460,322 

C
BỘI CHI NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG
            50,100           50,100 

6



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Than

h 

toán 

nợ 

XDC

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ      2,141,872     2,041,513    438,942     401,942    1,129,462    1,075,717         806,375          806,375      35,826        -        601,591          601,591   35,826      - 

I Quốc phòng            80,000           80,000       15,000        15,000          56,000          56,000           16,000             16,000                -         -           16,000             16,000              -       - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
           80,000           80,000       15,000        15,000          56,000          56,000           16,000             16,000                -         -           16,000             16,000              -       - 

Dự án nhóm B           80,000          80,000      15,000       15,000         56,000         56,000           16,000            16,000                -        -          16,000            16,000             -      - 

1
Đường vào đồn biên 

phòng 719
Ia Grai

Đường câp VI miền núi 

L=19,8km, công trình 

thoát nước

2016-

2020

294A/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2016
           80,000           80,000       15,000        15,000          56,000          56,000           16,000             16,000           16,000             16,000 

BCH bộ đội 

biên phòng

II
Nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy lợi 
         290,000        267,000       55,900        55,900        124,940        124,940         122,060           122,060      35,826         -         122,060           122,060    35,826       - 

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2020

           90,000           67,000       15,854        15,854          31,174          31,174           35,826             35,826      35,826         -           35,826             35,826    35,826       - 

Dự án nhóm B           90,000          67,000      15,854       15,854         31,174         31,174           35,826            35,826      35,826        -          35,826            35,826   35,826      - 

1

Hệ thống cấp nước sinh 

hoạt huyện Ia Pa (dẫn 

nước từ hồ chứa Ayun Hạ 

về thị trấn Ia Pa)

Phú 

Thiện, 

Ia Pa

Công suất 4000 m3/ 

ngày đêm

2016-

2017

1009/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016
           90,000           67,000       15,854        15,854          31,174          31,174           35,826             35,826      35,826           35,826             35,826    35,826 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT DD&CN

Thu hồi vốn ứng

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
         200,000        200,000       40,046        40,046          93,766          93,766           86,234             86,234                -         -           86,234             86,234              -       - 

Dự án nhóm B         200,000        200,000      40,046       40,046         93,766         93,766           86,234            86,234                -        -          86,234            86,234             -      - 

1
Thủy lợi hồ chứa nước Ia 

Rtô
Ayun Pa

Đập dâng, tràn xã lũ, 

cống lấy nước dưới đập, 

hệ thống kênh, hệ thống 

đường ống cấp nước thô

2017-

2020

960/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017
         200,000        200,000       40,046        40,046          93,766          93,766           86,234             86,234           86,234             86,234 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT 

NN&PTNT

III Giao thông       1,676,872     1,599,513     353,042      316,042        879,133        825,388         652,204           652,204                -         -         447,420           447,420              -       - 

Danh mục dự án

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Kế hoạch năm 2020

Thời 

gian 

KC-HT

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng số

Trong đó:
Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch năm 2021

Biểu II

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

Địa 

điểm XD
Năng lực thiết kế dự kiến

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TMĐT dự kiến

Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Đơn vị: Triệu đồng

TT Ghi chú

1



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Than

h 

toán 

nợ 

XDC

B

Danh mục dự án

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Kế hoạch năm 2020

Thời 

gian 

KC-HT

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng số

Trong đó:
Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch năm 2021

Địa 

điểm XD
Năng lực thiết kế dự kiến

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TMĐT dự kiến

Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TT Ghi chú

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
      1,216,872     1,139,513     311,042      274,042        837,133        783,388         234,204           234,204                -         -         234,204           234,204              -       - 

Dự án nhóm B      1,216,872     1,139,513    311,042     274,042       837,133       783,388         234,204          234,204                -        -        234,204          234,204             -      - 

1

Đường liên huyện từ xã 

Thành An (An Khê) đến 

xã Kon Bla và Đăk Hlơ 

(KBang)

 An 

Khê, 

K'bang 

 L=14,26 Km; BTXM 

toàn tuyến; hệ thống 

thoát nước 

 2016 - 

2020 

 986/QĐ - UBND 

ngày 30/10/2015 
           80,000           80,000         7,650          7,650          72,000          71,650                 350                  350                350                  350 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT giao 

thông

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 72 tỷ đồng, 

đã bố trí 71,65 tỷ 

đồng

2
Đường liên xã huyện 

Krông Pa

Krông 

Pa

L=19,12km, đường 

miền núi cấp IV (N1: 

Đường vào xã Ia Rsai 

L=7,66 km; N2: Đường 

vào xã Đất Bằng 

L=11,46 km)

2016-

2020

1075/QĐ-UBND 

ngày 

01/12/2017;228/Q

Đ-UBND ngày 

10/3/2016

         124,302           93,291       32,000        15,000          96,722          68,822              6,370               6,370             6,370               6,370 

UBND 

huyện 

Krông Pa

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 83,962 tỷ 

đồng, đã bố trí 

68,822 tỷ đồng

3

Đường tỉnh 666 (Km0+00 - 

 Km6-+550), huyện Mang 

Yang, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai

Ia Pa, 

Mang 

Yang

L=60 Km đường cấp IV 

miền núi

2016 - 

2021

990/QĐ - UBND 

ngày 30/10/2015; 

543/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2020

         231,000        231,000       78,257        78,257        203,781        203,781              4,119               4,119             4,119               4,119 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT giao 

thông

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 203,7tỷ 

đồng, đã bố trí 

161,324 tỷ đồng, 

Bộ KHĐT bổ sung 

năm 2020 là 38,257 

tỷ đồng

4
Đường nội thị, thị xã Ayun 

Pa
Ayun Pa

Đầu tư xây dựng 6 

tuyến đường với tổng 

chiều dài L=7.245,78m

2016-

2020

 1075/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2017

988/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 

         110,000           87,778       30,200        10,200          78,700          58,200           16,000             16,000           16,000             16,000 
UBND thị 

xã Ayun Pa

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 79 tỷ đồng, 

đã bố trí 58,2 tỷ 

đồng (năm 2020 

điều chỉnh giảm 4,8 

tỷ đồng)

5
Đường nội thị Thị xã An 

khê
An Khê

6,42km, đầu tư hoàn 

chỉnh nền mặt đường bê 

tông nhựa, cống thoát 

nước, vĩa hè. 

2016-

2020

 987/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 
           80,000           80,000       15,000        15,000          60,350          60,000           12,000             12,000           12,000             12,000 

UBND thị 

xã An Khê

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 72 tỷ đồng, 

đã bố trí 60 tỷ đồng

2



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Than

h 

toán 

nợ 

XDC

B

Danh mục dự án

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Kế hoạch năm 2020

Thời 

gian 

KC-HT

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng số

Trong đó:
Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch năm 2021

Địa 

điểm XD
Năng lực thiết kế dự kiến

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TMĐT dự kiến

Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TT Ghi chú

6

Đường nối QL 25 đến tỉnh 

lộ 666 (Đoạn từ Trụ sở 

UBND xã Chư A Thai đến 

tỉnh lộ 666)

Phú 

Thiện

L= 17,5km; đường cấp 

IV miền núi; hệ thống 

thoát nước (cầu, cống)

2016-

2020

 991/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 
           80,000           80,000       22,935        22,935          68,285          67,935              4,065               4,065             4,065               4,065 

UBND 

huyện Phú 

Thiện

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 72 tỷ đồng, 

đã bố trí 67,935 tỷ 

đồng

7 Đường nội thị TP Pleiku Pleiku
L=8,3613km; vỉa hè; hệ 

thống thoát nước

2016-

2020

1075/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2017; 

983/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015; 

1010/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2019

         162,787        151,444       30,000        30,000        105,990        105,000           31,300             31,300           31,300             31,300 

UBND 

thành phố 

Pleiku

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 136,3 tỷ 

đồng, đã bố trí 105 

tỷ đồng

8
Đường liên xã Ia Băng - Ia 

Vê huyện Chư Prông

Chư 

Prông

Đường giao thông cấp A 

dài 22,799km; công 

trình thoát nước và các 

hạng mục phụ

2017-

2021

 1013/QĐ-UBND, 

28/10/2016 
           80,000           80,000       15,000        15,000          35,252          34,000           38,000             38,000           38,000             38,000 

UBND 

huyện Chư 

Prông

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 42 tỷ đồng, 

đã bố trí 34 tỷ đồng

9
Đường liên xã Ia Krel-Ia 

Kla huyện Đức Cơ
Đức Cơ

Đường cấp IV, 

L=10km,  hệ thống thoát 

nước và các hạng mục 

phụ

2017-

2021

 850/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2017 
           80,000           80,000       15,000        15,000          34,796          34,000           38,000             38,000           38,000             38,000 

UBND 

huyện Đức 

Cơ

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 42 tỷ đồng, 

đã bố trí 34 tỷ đồng

10
Đường liên xã huyện Chư 

Pưh
Chư Pưh

5 truyến với tổng chiều 

dài L=24,17km, hệ 

thống thoát nước và các 

hạng mục phụ

2018-

2022

 976/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2017 
           80,000           80,000       15,000        15,000          35,257          34,000           38,000             38,000           38,000             38,000 

UBND 

huyện Chư 

Pưh

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 42 tỷ đồng, 

đã bố trí 34 tỷ đồng

11

Đường nối từ quốc lộ 19 

đến tỉnh lộ 669 (đi qua các 

xã Song An, Cửu An, 

Xuân An, Tú An - thị xã 

An Khê)

An Khê
L=20,84km; Bn=7,5m; 

Bm=5,5m

2019-

2020

 1030/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 
         108,783           96,000       50,000        50,000          46,000          46,000           46,000             46,000           46,000             46,000 

UBND thị 

xã An Khê

(2)
Các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 2021
         460,000        460,000       42,000        42,000          42,000          42,000         418,000           418,000                -         -         213,216           213,216              -       - 

Dự án nhóm B          460,000        460,000       42,000        42,000          42,000          42,000         418,000           418,000                -         -         213,216           213,216              -       - 

3



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Than

h 

toán 

nợ 

XDC

B

Danh mục dự án

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Kế hoạch năm 2020

Thời 

gian 

KC-HT

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng số

Trong đó:
Đơn vị  thực 

hiện

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch năm 2021

Địa 

điểm XD
Năng lực thiết kế dự kiến

Tổng số

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TMĐT dự kiến

Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TT Ghi chú

1

Tuyến giao thông biên giới 

cấp bách trên địa bàn 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai

Đức Cơ
L=21,5Km đường cấp V 

miền núi

2020-

2022

 214/NQ-HĐND 

ngày 08/5/2020 
         140,000        140,000       14,000        14,000          14,000          14,000         126,000           126,000           63,000             63,000 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT giao 

thông

2
Đường liên huyện Chư Sê 

– Chư Pưh – Chư Prông

Chư Sê, 

Chư 

Pưh, 

Chư 

Prông

L=33Km đường cấp IV 

miền núi

2020-

2022

 216/NQ-HĐND 

ngày 08/5/2020 
         320,000        320,000       28,000        28,000          28,000          28,000         292,000           292,000         150,216           150,216 

BQL DA 

ĐTXD các 

CT giao 

thông

IV
Khu công nghiệp, khu 

kinh tế
           95,000           95,000       15,000        15,000          69,389          69,389           16,111             16,111                -         -           16,111             16,111              -       - 

(1)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2021
           95,000           95,000       15,000        15,000          69,389          69,389           16,111             16,111                -         -           16,111             16,111              -       - 

Dự án nhóm B           95,000          95,000      15,000       15,000         69,389         69,389           16,111            16,111                -        -          16,111            16,111             -      - 

1
Hạ tầng KKT cửa khẩu Lệ 

Thanh
Đứcc Cơ

Đường giao thông và 

các hạngmục khác

2016-

2020

 997/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 
           95,000           95,000       15,000        15,000          69,389          69,389           16,111             16,111           16,111             16,111 

BQL khu 

kinh tế

KH đầu tư công 

trung hạn GĐ 2016-

2020 là 85,5 tỷ 

đồng, đã bố trí 

69,389 tỷ đồng

Ghi chú: Tổng mức đầu tư và năng lực thiết kế đối với các dự án là dự kiến, trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tế

4



Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TỔNG SỐ 1,139,015 171,263 3,858 42,391,278 967,752 798,117 169,635 135,833 0 0 83,534 139,840 0 0 126,164 597,916 3,858 0 542,180 243,838 0 0 219,936

A

VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ 

TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

1,048,908 163,546 0 38,809,104 885,362 715,727 169,635 135,833 0 0 83,534 139,840 0 0 126,164 507,809 0 0 459,790 242,338 0 0 219,936

I Các hoạt động kinh tế 1,048,908 163,546 0 38,809,104 885,362 715,727 169,635 135,833 0 0 83,534 139,840 0 0 126,164 507,809 0 0 459,790 242,338 0 0 219,936

I.1 Ngành Nông nghiệp 540,608          115,246      -        18,809,104         425,362        393,727    31,635        113,833      -  -     83,534      111,582     -    -      102,014        211,917        -         -    186,090         94,402         -   - 79,000           

Danh mục dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 2021

Dự án nhóm B

1

Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả 

WB 2016 2020
3606/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 4/9/2015; 3102 

ngày 21/7/2016

           220,126         31,948            8,382,104          188,178     174,708          13,470          52,447        43,447         58,414           56,082            79,753 75,179                     38,574 34,000           Sở NNPTNT

2
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền 

vững tỉnh Gia Lai (VnSAT)
WB 9/7/2015

30/6/2

022

2470/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 30/6/2020; 

1992/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 29/5/15; 4229/QĐ-

BNN-KH ngày 26/10/15 

của Bộ NN; 219/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016 

của UBND tỉnh

           192,852         76,771            5,047,000          116,081     116,081          46,561        27,761         32,968           27,232            57,724 39,000                     23,300            15,000 Sở NNPTNT

3
Dự án “Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập” (WB8) tỉnh Gia Lai
WB  08/4/2016 2022

4638/QĐ-BNN-HTQT, 

ngày 9/11/2015 của Bộ 

NN&PTNT; 1274/QĐ-

UBND, 28.12.2018

           127,630           6,527            5,380,000          121,103     102,938          18,165          14,825        12,326         20,200           18,700            74,440             71,912           32,528            30,000 
 BQL dự án 

NNPTNT 

I.2 Ngành Giao thông 508,300          48,300        -        20,000,000         460,000        322,000    138,000      22,000        -  -     -            28,258       -    -      24,150         295,892        -         -    273,700         147,936        -   - 140,936         

Danh mục dự án chuyển tiếp 

hoàn thành sau năm 2021

Dự án nhóm B

1

Dự án hỗ trợ phát triển khu vực 

biên giới, vay vốn ADB - tiểu dự 

án tỉnh Gia Lai

ADB 4/5/2017 2022

739/QĐ-TTg ngày 

29/4/2016; 734/QĐ-

UBND ngày 28/7/2016; 

1039/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018

           508,300         48,300          20,000,000          460,000     322,000 138,000               22,000         28,258           24,150          295,892           273,700         147,936          140,936  Sở KHĐT 

B

VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI 

NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI 

CHÍNH TRONG NƯỚC

90,107            7,717          3,858     3,582,174           82,390          82,390      -             -             -  -     -            -             -      -               90,107          3,858     -    82,390           1,500           - -                

I Ngành Y tế 90,107            7,717          3,858     3,582,174           82,390          82,390      -             -             -  -     -            -             -      -               90,107          3,858     -    82,390           1,500           - -                

Biểu III

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn đối ứng

Tổng 

số

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

Quyết định đầu tư

Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết 

ngày 31/01/2020
Kế hoạch năm 2020 Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trong đó: Trong đó: 

Trong 

đó: thu 

hồi các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Tổng số

Trong 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án

Nhà 

tài trợ

Ngày ký 

kết hiệp 

định

Ghi chú
Số quyết định 

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó: 

Tổng số

Kế hoạch năm 2021

Tổng số

Đơn vị thực 

hiện

Ngày 

kết 

thúc 

Hiệp 

định

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

Tron

g 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoả

n 

vốn 

ứng 

Tổng số

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tính bằng 

nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

Vốn đối 

ứng nguồn 

NSTW

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 
Tổng 

số

Trong 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Tổng 

số

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

(1) (2)

(3)



Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vốn đối ứng

Tổng 

số

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

Quyết định đầu tư

Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết 

ngày 31/01/2020
Kế hoạch năm 2020 Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trong đó: Trong đó: 

Trong 

đó: thu 

hồi các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Tổng số

Trong 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án

Nhà 

tài trợ

Ngày ký 

kết hiệp 

định

Ghi chú
Số quyết định 

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó: 

Tổng số

Kế hoạch năm 2021

Tổng số

Đơn vị thực 

hiện

Ngày 

kết 

thúc 

Hiệp 

định

Vốn đối ứng 

nguồn NSTW

Tron

g 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoả

n 

vốn 

ứng 

Tổng số

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tính bằng 

nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó:

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

Vốn đối 

ứng nguồn 

NSTW

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 
Tổng 

số

Trong 

đó: 

thu 

hồi 

các 

khoản 

vốn 

ứng 

trước

Tổng 

số

Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW) 

Danh mục dự án khởi công mới 

năm 2021

1

Chương trình đầu tư phát triển 

mạng lưới y tế cơ sở vùng khó 

khăn

ADB 6/8/2019 2025

758/QĐ-TTg, 

19/6/2019 của Thủ 

tướng CP; 6689/QĐ-

BYT ngày 

02/11/2018 và Quyết 

định số

3828/QĐ-BYT ngày 

28/8/2019 của Bộ Y 

tế

             90,107           7,717      3,858            3,582,174            82,390       82,390            90,107       3,858             82,390             1,500 

Vốn nước ngoài (vốn 

NSTW): 30.000 triệu 

đồng và vốn đối ứng 

NSTW: 2.000 triệu 

đồng: Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư chưa phân 

bổ theo văn bản số 

6842/BKHĐT-TH, 

ngày 16/10/2020.

Ghi chú:

(1): Tổng vốn WB cấp phát: 174.708 tr.đ; đã bố trí đến năm 2020: 173.225 tr.đ; nhưng dự kiến giải ngân đến hết năm 2020: 99.529 tr.đ; số vốn đã bố trí nhưng chưa giải ngân: 58.696 tr.đ (trong đó, UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ KHDT, Bộ Tài chính hủy dự toán kế hoạch năm 2019  và bố trí lại với số vốn là 46.553 tr.đ tại văn bản số 842/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 và kế hoạch năm 2020 đã được Thủ tướng đồng ý 

giảm: 12.143 triệu đồng tại Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngayg 23/10/2020 ); Do đó, kế hoạch giai đoạn 2021-2025: 75.179 tr.đ (174.708 - 99.529). 

(2): Bộ Nông nghiệp & PTNT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện Chương trình thêm 24 tháng (thời gian đóng khoản vay của Chương trình sau điều chỉnh là 31/7/2023 thay vì kết thúc chương trình trong năm 2020) tại Tờ trình số 1293/TTr-BNN-HTQT ngày 20/02/2020; Tổng Cục Thủy lợi có văn bản số 1128/TCTL-NN ngày 22/6/2020 yêu cầu tỉnh xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 

2021 cho chương trình này. Do đó, chủ chương trình tại tỉnh (Sở NN&PTNT) và các đơn vị thực hiện chương trình chỉ được phép giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 (vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát và đối ứng ngân sách tỉnh) sau khi được cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện chương trình theo quy định.

(3)'Tổng vốn WB cấp phát: 116.081 tr.đ; giai đoạn 2016-2018: 22.089 tr.đ (phần vốn này do Bộ NN&PTNT trực tiếp giao và quản lý); kế hoạch năm 2019 - 2020: 66.000 tr.đ; nhưng dự kiến giải ngân đến hết năm 2020: 54.992,5 tr.đ; số vốn đã bố trí nhưng chưa giải ngân: 11.007,5 tr.đ (UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ KHDT, Bộ Tài chính hủy dự toán kế hoạch năm 2019  và bố trí lại với số vốn là 5.239,5 tr.đ tại văn bản 

số 842/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 và giảm 5.768 tr.đ trong kế hoạch năm 2020 tạiQuyết định số 1638/QĐ-TTg ngayg 23/10/2020 ); Do đó, kế hoạch giai đoạn 2021-2025: 38.999,5 tr.đ (116.081 - 22.089 -54.992,5)



Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP

I Các dự án BVPTR 105,042     43,544      30,459        61,483     29,201     13,422     5,667       -              

1

Dự án BV và PTR giai đoạn 

2011-2015 và định hướng 

đến năm 2020 của BQLRPH 

Hà Ra (Mang Yang).

 640/QĐ-UBND 

ngày 

3/10/2011;1067/Q

Đ-UBND ngày 

29/11/2017 

        38,271          20,339              9,406   24,849       13,710       6,127          1,620         
 BQLRPH 

Hà Ra 

2

Dự án BV và PTR giai đoạn 

2011-2015 và định hướng 

đến năm 2020 của Ban 

QLRPH Mang Yang, .

 1366/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2011; 

1068/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 

        21,999          15,307              4,970   16,337       11,713       1,958          1,354       

 Ban 

QLRPH 

Mang Yang 

3

 Dự án BV và PTR giai đoạn 

2011-2015 và định hướng 

đến năm 2020 của BQLRPH 

Đông Bắc Chư Păh 

 QĐ 133/QĐ-

KHĐT ngày 

21/9/2011; 

1072/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 

        22,703            3,443              4,325   13,364       1,729         897             298          

  BQLRPH 

Đông Bắc 

Chư Păh 

4

 Dự án BV và PTR giai đoạn 

2011-2015 và định hướng 

đến năm 2020 của BQLRPH 

Ia Puch 

 183f/QĐ-KHĐT 

ngày 24/10/2011; 

109/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/10/2017 

          9,286            4,455              4,831   4,140         2,049         1,647          810          
 BQLRPH Ia 

Puch 

5

Dự án BV và PTR giai đoạn 

2011-2015 và định hướng 

đến năm 2020 của Ban 

QLRPH Nam Sông Ba

 853/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2017 

và 83/QĐ-SKHĐT 

          12,782          6,926.4 2,793         -             2,793          1,585       

 Ban 

QLRPH 

Nam Sông 

Ba 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Số QĐ điều chỉnh

Phụ lục 1

QĐ điều chỉnh, bổ sung Lũy kế vốn bố trí đến năm  2020

Kế hoạch 

vốn NSĐP 

năm 2021

Chủ đầu tư



STT Đơn vị

Dự kiến KH đầu tư 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025

Kế hoạch năm 2021 Ghi chú

TỔNG CỘNG                       2,140,000                        428,000 

1 Thành phố Pleiku                          271,840                          54,368 

2 Thị xã An Khê                          115,370                          23,074 

3 Thị xã Ayun Pa                          115,385                          23,077 

4 Huyện K'Bang                          116,130                          23,226 

5 Huyện Đak Đoa                          125,585                          25,117 

6 Huyện Chư Păh                          115,695                          23,139 

7 Huyện Ia Grai                          123,815                          24,763 

8 Huyện Mang Yang                          110,440                          22,088 

9 Huyện Kông Chro                          127,250                          25,450 

10 Huyện Đức Cơ                          106,770                          21,354 

11 Huyện Chư Prông                          141,845                          28,369 

12 Huyện Chư Sê                          152,915                          30,583 

13 Huyện Đăk Pơ                            81,185                          16,237 

14 Huyện Ia Pa                          107,980                          21,596 

15 Huyện Krông Pa                          132,055                          26,411 

16 Huyện Phú Thiện                            98,475                          19,695 

17 Huyện Chư Pưh                            97,265                          19,453 

ĐVT: triệu đồng

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH VỐN TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ NĂM 2021



STT Đơn vị Tổng cộng
Chi bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và các chi phí khác

Tiền sử dụng đất sau 

khi trừ chi phí bồi 

thường, hỗ trợ tái định 

cư

Chi công tác đo đạc, đăng ký 

đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính 

Tiền sử dụng đất còn lại 

cho đầu tư
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6)=(5)x10% (7)=(5)-(6) (10)

TỔNG CỘNG                       1,200,000                               138,531                       1,061,469                                     106,147                             955,322 

I Thu tiền sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố                          650,000                               138,531                          511,469                                       51,147                             460,322 

1 Thành phố Pleiku                          451,800                               101,711                          350,089                                       35,009                             315,080 

2 Huyện Đăk Đoa                            10,000                                    2,000                              8,000                                            800                                 7,200 

3 Thị xã An Khê                            30,000                                    3,000                            27,000                                         2,700                               24,300 

4 Thị xã Ayun Pa                              7,500                              7,500                                            750                                 6,750 

5 Huyện Chư Sê                            50,000                            50,000                                         5,000                               45,000 

6 Huyện Chư Păh                            12,000                            12,000                                         1,200                               10,800 

7 Huyện Ia Grai                            15,000                                    6,111                              8,889                                            889                                 8,000 

8 Huyện Mang Yang                              8,000                                    1,499                              6,501                                            650                                 5,851 

9 Huyện Chư Prông                            10,000                                 10,000                                      -                                                 -                                         - 

10 Huyện Chư Pưh                            10,000                                    5,000                              5,000                                            500                                 4,500 

11 Huyện Kbang                              7,000                                    2,700                              4,300                                            430                                 3,870 

12 Huyện Kông Chro                              3,500                              3,500                                            350                                 3,150 

13 Huyện Đức Cơ                            10,000                                    1,000                              9,000                                            900                                 8,100 

14 Huyện Đắk Pơ                              8,000                                    1,000                              7,000                                            700                                 6,300 

15 Huyện Ia Pa                              2,000                                       500                              1,500                                            150                                 1,350 

16 Huyện Krông Pa                            10,200                                    3,060                              7,140                                            714                                 6,426 

17 Huyện Phú Thiện                              5,000                                       950                              4,050                                            405                                 3,645 

II Thu tiền sử dụng đất của tỉnh                          550,000                          550,000                                       55,000                             495,000 

Trong đó:

Tiền sử dụng đất của tỉnh điều tiết về các huyện, thị xã, thành 

phố đầu tư
                              49,500 

Tiền sử dụng đất của tỉnh đầu tư                             445,500 

Phụ lục 3

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú: Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nộp về tỉnh để đầu tư cho  Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai 

               Dự kiến không trích nộp 30% quỹ phát triển đất mà để lại cho đầu tư.

              Kinh phí điều tiết về các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế khi có phát sinh số thu tiền sử dụng đất của tỉnh.

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH NĂM 2021



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH GIA LAI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số: ….. /NQ-HĐND                       Gia Lai, ngày …. tháng … năm 2020    

DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa địa phương; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 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; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội và dự toán NSNN năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh 
về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân 
bổ ngân sách trung ương năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 

 Xem xét Tờ trình số ……./TTr-UBND, ngày …………. của UBND tỉnh về việc 
Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;  Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh khóa XI. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 là 
2.264,635  tỷ đồng, cụ thể như sau: 

1. Vốn ngân sách địa phương: 1.493,208 tỷ đồng, cụ thể: 

1.1. Vốn trong cân đối theo tiêu chí: 679,197 tỷ đồng. 
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a) Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư: 251,197 tỷ đồng, trong đó: 

- Lĩnh vực quốc phòng: 17 tỷ đồng, phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp dự kiến 
hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 46,94 tỷ đồng; trong đó phân bổ 
25,871 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 21,609 tỷ 
đồng cho 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 135,177 tỷ đồng; trong đó phân bổ 128,177 tỷ đồng cho 
04 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 7 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển 
tiếp hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực khu công nghiệp và khu kinh tế: 6,28 tỷ đồng phân bổ để thu hồi 
vốn ứng trước cho 01 dự án. 

- Lĩnh vực quy hoạch: 39,3 tỷ đồng phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp dự  kiến 
hoàn thành năm 2021. 

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 6,5 tỷ đồng phân bổ cho 01 dự 
án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

b) Vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố đầu tư: 
428 tỷ đồng. 

(Các huyện, thị xã, thành phố phân bổ kế hoạch vốn phân bổ kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2021 từ nguồn vốn cân đối theo tiêu chí theo nguyên tắc, tiêu chí quy 
định tại Mục I).  

1.2. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 763,911 tỷ đồng. 

Năm 2021 phần vốn 10% tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của huyện, 
thị xã, thành phố nộp về tỉnh để đầu tư cho Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ 
địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai; Năm 2021 vốn điều lệ quỹ phát 
triển đất đã đảm bảo nên không trích nộp 30% quỹ phát triển đất mà để lại cho đầu 
tư; cụ thể như sau: 

a) Tiền sử dụng đất của tỉnh: 113,911 tỷ đồng; trong đó: 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 55 tỷ đồng. 

- Điều tiết về các huyện, thị xã, thành phố đầu tư: 49,5 tỷ đồng (kinh phí điều 
tiết về các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế khi có phát sinh số 
thu tiền sử dụng đất của tỉnh). 

- Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư: 9,411 tỷ đồng, trong đó: 

+ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: phân bổ 9,411 tỷ đồng cho 01 
dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021 

b) Tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố: 650 tỷ đồng; trong đó: 

- Chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chi phí khác: 138,531 tỷ đồng. 

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 51,147 tỷ đồng. 

- Tiền sử dụng đất còn lại cho đầu tư: 460,322 tỷ đồng. 
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(Các huyện, thị xã, thành phố phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Mục I).  

1.3. Bội chi ngân sách địa phương: 50,1 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại biểu số I kèm theo) 

2. Ngân sách trung ương: 821,527 tỷ đồng. 

2.1. Vốn trong nước: 601,591 tỷ đồng; trong đó: 

- Lĩnh vực quốc phòng: 16 tỷ đồng; phân bổ 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành 
năm 2021. 

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 122,06 tỷ đồng; trong đó phân 
bổ để thu hồi vốn ứng trước 35,826 tỷ đồng của 01 dự án; phân bổ 86,234 tỷ đồng 
cho 01 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 447,42  tỷ đồng; trong đó phân bổ 234,204 tỷ đồng cho 
11 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; 213,216 tỷ đồng cho 02 dự án dự 
kiến hoàn thành sau năm 2021. 

- Lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế: 16,111 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự án 
chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021. 

(Chi tiết tại biểu số II kèm theo) 

2.2. Vốn nước ngoài: 219,936 tỷ đồng 

- Lĩnh vực nông nghiệp: 79 tỷ đồng, phân bổ cho 03 dự án dự kiến hoàn thành 
sau năm 2021. 

- Lĩnh vực giao thông: 140,936 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự án dự kiến hoàn 
thành sau năm 2021. 

 (Chi tiết tại biểu số III kèm theo) 

Còn lại số vốn 999,202 tỷ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ, giao UBND tỉnh 
hoàn thiện thủ tục, tham mưu HĐND tỉnh phân bổ sau khi các dự án đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định tại Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản có liên quan. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá XI, Kỳ họp thứ 
Mười sáu thông qua ngày …. tháng …. năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày    
…. tháng ….. năm 2020./.  

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- UBTV Quốc hội; VPQH;  
- Ban Công tác đại biểu; 
- Thủ tướng CP; VPCP; 
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; 
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;   
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);   
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;  
- CV Phòng Công tác HĐND; 
- Lưu: VT-CTHĐ. 
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