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BÁO CÁO 

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (lần 2),  

giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đầu tư từ ngân sách phố Đồng Xoài. 
                                                       _______________________ 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy định về nguyên tác, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước gia đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa 

phương thời kỳ ổn định ngân sách 2020-2025, tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố vể thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 05 

năm giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố vể Quyết định sử dụng nguồn dự phòng đầu tư trung hạn; Quyết 

định bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách thành phố; 

Căn cứ Công văn số 125/CV-HĐND ngày 22/9/2021, Công văn số 186/CV-

HĐND ngày 03/12/2021 và Công văn số 12/HĐND ngày 14/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đồng Xoài; 

Ngày 07/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn 

định ngân sách 2020-2025, tỉnh Bình Phước và trên cơ sở dự báo nguồn vốn và 

nhu cầu đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất thông qua từ kỳ 

họp thứ nhất đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo kế hoạch 

điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (lần 2), giai đoạn 2021-2025, 

nguồn ngân sách thành phố, cụ thể như sau: 
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I. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM, GIAI 

ĐOẠN 2021-2025 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

THÔNG QUA: 

1. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. 

Theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố, tổng vốn đầu tư XDCB tập trung từ ngân sách thành phố 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025, dự kiến 1.530 tỷ đồng; tại Công văn số 12/HĐND ngày 

14/3/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, đã thống nhất cho bổ sung vốn đầu 

tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 từ vốn có mục tiêu ngân sách tỉnh 

cho ngân sách thành phố là 49 tỷ 700 triệu đồng. 

Như vậy: Sau khi bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố là: 1.530 tỷ đồng +49 tỷ 700 triệu 

đồng = 1.579 tỷ 700 triệu đồng. 

2. Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công trung hạn. 

2.1. Vốn đầu tư do thành phố quyết định: 1.425 tỷ 700 triệu đồng1. 

Phân bổ cho 44 công trình và dự án khoa học công nghệ. Trong đó: 

a) Các công trình chuyển tiếp: 390 tỷ 031 triệu đồng, chiếm 27,36% kế 

hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 do thành 

phố quyết định, phân bổ 19 công trình chuyển tiếp và một số công trình giai đoạn 

2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025 2. 

b) Các công trình đầu tư mới: 989 tỷ 350 triệu đồng, chiếm 69,39% kế 

hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 do thành 

phố quyết định, được phân bổ cho 41 công trình3. 

c) Dự phòng các công trình cấp thiết: bố trí 24 tỷ 219 triệu đồng (sau khi đã 

bố trí vốn cho các công trình cấp thiết). 

d) Dự phòng ngân sách lĩnh vực đầu tư: bố trí là 22 tỷ 100 đồng, chiếm 2% 

kế hoạch vốn từ nguồn thu từ tiền đết để bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm, giai đoạn 2021-2025. 

2.2. Vốn đầu tư do các xã nông thôn mơi quyết định đầu tư: 154 tỷ 

đồng. 

Được phân bổ cho xã Tiến Hưng 53 tỷ đồng và xã Tân Thành 101 tỷ đồng. 

                                                 
1Vốn phân cấp: 320 tỷ 700 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất: 487 tỷ đồng; thu bán đấu giá đất các dự án: 

618 tỷ đồng. 

2 GD&ĐT 02 công trình, vốn bố trí:14 tỷ 400 triệu đồng; Giao thông 13 công trình, vốn bố trí: 248 tỷ 381 

triệu đồng; Quản lý nhà nước 01 công trình, vốn bố trí: 01 tỷ đồng; Văn hoá - xã hội 02 công trình, vốn bố trí: 09 tỷ 

450 triệu đồng; GPMB 01 dự án, vốn bố trí: 100 tỷ đồng; Bố trí cho các công trình đầu tư giai đoạn 2016-2020 

chuyển sang  giai đoạn 2021-2025: 16 tỷ 800 triệu đồng. 

3 Công tác quy hoạch 04 công trình, vốn bố trí: 43 tỷ 820 triệu đồng; GD&ĐT 15 công trình, vốn bố trí: 

267 tỷ 800 triệu đồng; Giao thông - Hạ tầng đô thị: 32 công trình, vốn bố trí: 559 tỷ 980 triệu đồng; văn hóa-xã hội: 

02 công trình, vốn bố trí: 57 tỷ đồng; Khoa học-công nghệ: 02 công trình, vốn bố trí: 25 tỷ đồng; Thương mại – 

dịch vụ: 02 công trình, vốn bố trí 19 tỷ 750 triệu đồng; Quốc phòng: 02 công trình, vốn bố trí 16 tỷ đồng.  
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II. KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 

NĂM, GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

1. Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư. 

Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB tập trung từ ngân sách thành phố 05 

năm, giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh  thành 1.782 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 

đã thông qua Hội đồng nhân dân thành phố 202 tỷ 300 triệu đồng4(chi tiết biểu số 

01-2022 kèm theo), được phân bổ như sau: 

a) Vốn đầu tư do thành phố quyết định: 1.734 tỷ 376 triệu đồng5, tăng 308 

tỷ 676 đồng so với kế hoạch vốn đã được HĐND thành phố. 

b) Vốn đầu tư do các xã nông thôn mới quyết định từ: 47 tỷ 624 triệu đồng6, 

giảm (-106 tỷ 376 triệu đồng) so với Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân thành phố; Nguyên nhận do xác định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

và tỷ lệ phần trăm (%) theo Nghị Quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh  

2. Danh mục công trình và kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung. 

a) Danh mục công trình thiếu vốn giai đoạn 2016-2020, chuyển tiếp sang 

giai đoạn 2021-2025: 15 tỷ 686 triệu đồng7(chi tiết theo phụ lục số 01-2022). 

b) Danh mục công trình điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn: 97 tỷ 

200 triệu đồng 8(chi tiết theo phụ lục số 02-2022). 

c) Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 468 tỷ 

240 triệu đồng 9(chi tiết theo phụ lục số 03-2022). 

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư điều chỉnh giai đoạn 2021-2025. 

                                                 
4 Vốn phân cấp, giảm (-127 tỷ đồng) do từ năm 2022 trở đi thành phố Đồng Xoài sẽ phải tư cân đối ngân 

sách nên tỉnh không phân cấp nguồn kinh phí này nữa; Vốn tăng thu các khoản chi thường xuyên để cân đối đầu tư, 

tăng 137 tỷ 413 triệu đồng; Thu tiền SDĐ giảm (- 176 tỷ 223 đồng) do giảm số thu CMĐ SDĐ và tính lại tỷ lệ điều 

tiết nguồn thu tiền SDĐ theo NQ 15; Bán đấu giá các dự án tăng 368 tỷ 110 triệu đồng do tính lại tỷ lệ điều tiết theo 

Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh, thu từ dự án đường Nguyễn Văn Trỗi (QH34) từ QL14 đến TTHC phường Tân 

Thiển và thu tiền SDĐ một số lô tái định cư trên địa bàn. 
5 Vốn phân cấp: 193 tỷ 700 đồng, giảm (-127 tỷ đồng) so với kế hoạch vốn HĐND thành phố thông qua; 

tăng thu các khoản chi thường xuyên để cân đối đầu tư, tăng 137 tỷ 413 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 417 tỷ 

153 triệu đồng, giảm (-69 tỷ 847 triệu đồng) so với kế hoạch vốn HĐND thành phố thông qua; Bán đấu giá các dự 

án: 986 tỷ 110 triệu đồng, tăng 368 tỷ 110 triệu đồng so với kế hoạch vốn HĐND thành phố thông qua. 
6 Thu tiền sử dụng đất: 33 tỷ 344 triệu đồng (Số thực thu NS năm 2021), giảm 114 tỷ 565 triệu đồng so với 

Nghị quyết 97; Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới 06 tỷ đồng (tỉnh bổ sung từ nguồn kết dư NS tỉnh cho xã 

Tân Thành và Tiến Hưng); Vốn kết dư năm 2020 trở về trước chuyển sang 08 tỷ 280 triệu đồng, tăng 08 tỷ 280 

triệu đồng so với Nghị quyết 97. 

7 GD&ĐT 05 công trình, vốn bố trí: 02 tỷ 059 triệu đồng; Giao thông 08 công trình, vốn bố trí: 05 tỷ 607 

triệu đồng; Quản lý nhà nước 02 công trình, vốn bố trí: 07 tỷ 429 triệu đồng; KH-CN 02 dự án, vốn bố trí 591 triệu 

đồng.  

8 GD&ĐT 05 công trình, vốn bố trí 36 tỷ đồng, giảm (-95 tỷ 400 triệu đồng) so với kế hoạch vốn HĐND 

thành phố thông qua; Giao thông-Hạ tầng kỹ thuật 05 công trình, vốn bố trí 61 tỷ 200 triệu đồng, giảm (-190 tỷ 731 

triệu đồng) so với kế hoạch vốn HĐND thành phố thông qua.  

9 Quy hoạch 01 đồ án, vốn bố trí: 20 tỷ đồng; Giao thông-Hạ tầng kỹ thuật 05 công trình, vốn bố trí: 225 tỷ 

240 triệu đồng; GD&ĐT 07 công trình, vốn bố trí: 111 tỷ 500 triệu đồng; Quản lý nhà nước 02 công trình, vốn bố 

trí 06 tỷ đồng; GPMB  01 dự án, vốn bố trí: 05 tỷ 500 triệu đồng; Bô sung (hỗ trợ) có mục tiêu cho 02 xã (Tiến 

Hưng, Tân Thành) để thực hiện Nghị quyết 01 của Đại hội Đảng bộ thành phố lần V, vốn bố trí 100 tỷ đồng.  
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Tổng kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 

2021-2025 là 1.782 tỷ đồng (chi tiết theo Biểu mẫu số 02-2022), được bố trí như 

sau: 

3.1 Vốn đầu tư do thành phố quyết định: 1.734 tỷ 376 triệu đồng, được 

phân bổ như sau: 

a) Các công trình chuyển tiếp: 363 tỷ 686 triệu đồng.     

Chiếm 20,97% kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025 do thành phố quyết định, phân bổ 18 công trình chuyển tiếp và 

một số công trình giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-202510. 

b) Các công trình đầu tư mới: 1.096 tỷ 690 triệu đồng.  

Chiếm 63,23% kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025 do thành phố quyết định, được phân bổ cho 71 công trình11. 

c) Dự phòng các công trình cấp thiết: 145 tỷ triệu đồng.  

Chiếm 8,36% kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025 do thành phố quyết định và bằng 10% nguồn thu tiền SDĐ (1.451 

tỷ 464 triệu đồng) để bố trí vốn các công trình cấp thiết cần đầu tư giai đoạn 2021-

2025 của thành phố. 

d) Dự phòng ngân sách lĩnh vực đầu tư: 29 tỷ đồng.  

Chiếm 1,67% kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025 do thành phố quyết định đầu tư và bằng 2% nguồn thu tiền SDĐ 

(1.451 tỷ 464 triệu đồng). 

đ) Bổ sung (hỗ trợ) có mục tiêu cho 02 xã (Tiến Hưng và Tân Thành) thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần V: 100 tỷ đồng12.  

Chiếm 5,77% kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025 do thành phố quyết định đầu tư. 

3.2 Vốn đầu tư do các xã nông thôn mới quyết định đầu tư: 47 tỷ 624 

triệu đồng. 

(Đây là số thu tiền sử dụng đất, tiền kết dư năm 2020 chuyển sang và nguồn 

vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh hỗ trợ). 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

                                                 
10 GD&ĐT 02 công trình, vốn bố trí:14 tỷ 400 triệu đồng; Giao thông 12 công trình, vốn bố trí: 223 tỷ 150 

triệu đồng; Quản lý nhà nước 01 công trình, vốn bố trí: 01 tỷ đồng; Văn hoá - xã hội 02 công trình, vốn bố trí: 09 tỷ 

450 triệu đồng; GPMB 01 dự án, vốn bố trí: 100 tỷ đồng; Bố trí cho các công trình đầu tư giai đoạn 2016-2021 

chuyển sang  giai đoạn 2021-2026: 15 tỷ 686 triệu đồng. 
11 Công tác quy hoạch 05 công trình, vốn bố trí: 63 tỷ 820 triệu đồng; GD&ĐT 20 công trình, vốn bố trí: 

283 tỷ 900 triệu đồng; Giao thông - Hạ tầng đô thị: 35 công trình, vốn bố trí: 619 tỷ 720 triệu đồng; văn hóa-xã hội: 

02 công trình, vốn bố trí: 57 tỷ đồng; Khoa học-công nghệ: 02 công trình, vốn bố trí: 25 tỷ đồng; Thương mại – 

dịch vụ: 02 công trình, vốn bố trí 19 tỷ 750 triệu đồng; Quốc phòng: 02 công trình, vốn bố trí 16  tỷ đồng; Quản lý 

nhà nước: 02 công trình, vốn bố trí 06 tỷ đồng; GPMB 01 dự án, vốn bố trí 05 tỷ 500 triệu đồng.  

12 Bổ sung (hỗ trợ) xã Tiến Hưng: 50 tỷ đồng; xã Tân Thành: 50 tỷ đồng. 
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Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025, 

Ủy ban nhân dân thành phố đề ra một số giải pháp sau: 

1. Các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao làm Chủ đầu tư cần 

hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư trong quý 4 năm trước và tổ chức đấu thầu thi 

công trong quý I hàng năm để sớm khởi công công trình. Đảm bảo giải ngân 

100% kế hoạch vốn bố trí hàng năm, không để tình trạng chuyển nguồn, thu hồi 

vốn nhất là các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh 

đầu tư cho thành phố Đồng Xoài. 

2. Thực hiện cắm mốc, đo vẽ bản đồ giải thửa các tuyến đường, nhất là các 

tuyến đường quy hoạch bố trí vốn đầu tư, để Ủy ban nhân dân các phường, xã có 

cơ sở vận động nhân dân tự nguyện trả lại đất làm đường.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: phối hợp Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố và các phòng ban chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân 

dân các phường-xã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tạo lập các quỹ đất 

công để tổ chức bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.  

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện GPMB, chủ đầu tư chủ 

động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố và Ủy ban nhân dân các phường - xã liên quan 

khẩn trương tiến hành các bước theo đúng trình tự, thủ tục quy định để thực hiện 

nhanh, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu 

tư công trình. 

5. Tập trung các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng phấn đấu đến cuối 

nhiệm kỳ, thành phố Đồng Xoài đạt các tiêu chí của đô thị loại II, xã Tiến Hưng 

lên phường, xã Tân Thành đạt trên 70% tiêu chí của phường. 

Trên đây là báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, 

giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố báo 

cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố./. 

Nơi nhận:                                                                        
-TT HĐND-UBND tỉnh; 

-Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

-TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

-CT, các PCT UBND thành phố;      

-Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-Các đơn vị, phòng-ban thành phố; 

-UBND các phường-xã;  

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT.                 

                               CHỦ TỊCH 
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