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NGHỊ QUYẾT 
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hải Dương 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Trên cơ sở Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu 
chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 
12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 
phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 
12/7/2022 về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn 
phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 
5 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023;

Xét Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 
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vốn ngân sách địa phương năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 
2023 tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023
1.1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 
1.2. Danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2023 phải thuộc danh mục kế 

hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy 
kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 và không vượt quá kế hoạch vốn 5 năm 2021-
2025 trừ đi vốn đã bố trí trong giai đoạn đến hết 2022; phù hợp với khả năng 
thực hiện và giải ngân trong năm 2023. 

Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có 
thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

1.3. Phân bổ vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 
a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 

01 tháng 01 năm 2015 (nếu có); trả nợ vốn vay đến hạn phải trả. 
b) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

trước ngày 31/12/2022. 
c) Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 

theo thời gian bố trí vốn. 
d) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch 

và vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA.
e) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt và quy 

định về thời gian bố trí vốn theo nhóm dự án. 
f) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự trên mới bố 

trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị 
kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

2. Phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023
Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 4.714,904 tỷ đồng; 

phân bổ như sau:
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2.1. Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 2.920,591 tỷ đồng, 
bao gồm: 

a) Chi vốn xây dựng cơ bản tập trung là 230,191 tỷ đồng.
b) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.690,4 tỷ đồng.
2.2. Vốn ngân sách tỉnh là 1.794,313 tỷ đồng, bao gồm: 
a) Vốn trong nước là 1.584,713 tỷ đồng, phân bổ:
- Trả nợ vốn vay đến hạn phải trả là 23,4 tỷ đồng.
- Chuẩn bị đầu tư là 12,22 tỷ đồng.
- Hỗ trợ thị xã Kinh Môn để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa 

bàn là 10 tỷ đồng.
- Phân bổ cho dự án là 1.539,093 tỷ đồng, trong đó:
(i) Phân bổ đợt đầu cho 12 dự án là 812,115 tỷ đồng, cụ thể như sau:
+ Phân bổ đủ vốn cho 05 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 

2023 là 77,138 tỷ đồng.
+ Vốn phân bổ cho 06 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 

2023 theo tiến được duyệt là 604,477 tỷ đồng.
+ Vốn phân bổ cho Đề án “Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025” là 130,5 tỷ đồng.
(i) Phân bổ chi tiết sau là 726,978 tỷ đồng.
b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 209,6 tỷ đồng, phân 

bổ cho dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương”.
(Chi tiết về các nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 và vốn phân 

bổ về ngân sách cấp huyện, cấp xã tại Phụ lục biểu số 01; phân bổ chi tiết vốn 
ngân sách tỉnh tại Phụ lục biểu số 02, vốn bội chi ngân sách địa phương tại Phụ 
lục biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ 
đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường rà soát để đảm bảo các dự án bố trí vốn năm 2023 phải có 
đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; vốn phân bổ cho từng 
dự án phải theo thứ tự ưu tiên quy định của pháp luật về đầu tư công và nguyên 
tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công năm 2023. 

2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà 
soát, đánh giá giữa kỳ và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 
năm 2023; tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai 
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nhanh các quy hoạch, các dự án trọng điểm, Đề án theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ các cấp. 

3. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Yêu cầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi 
tiết, ký cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Kết 
quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ năm 2023. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch (trừ 
trường hợp bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá 
nhân có liên quan và không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng 
đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan.

4. Phát huy vai trò của cấp ủy và các tổ chức cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành nội chính của cấp huyện tham gia vào 
công tác giải phóng mặt bằng. Quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc 
về bồi thường giải phóng mặt bằng.

5. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí 
vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 
thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo 
đúng tiến độ quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu và cá nhân 
liên quan gây khó khăn, chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công. 
Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm 
tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong 
đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các 
vùng ảnh hưởng của dự án. 

6. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân 
cư đã lựa chọn xong nhà đầu tư, gắn với giải quyết dứt điểm các khó khăn, 
vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phấn 
đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển. 

7. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công, 
đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, các 
dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân...
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8. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư 
công. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ 
họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;                            (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;           
- Ban Công tác Đại biểu;       
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.     

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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