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NGHỊ QUYẾT
Về dự kiến kế hoạch đầu tư công

 vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

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;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2023;

Xét Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự 
kiến kế hoạch năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 
năm 2023 của tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công 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; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
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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 theo quy định của 
Luật Đầu tư công. 

1.3. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp 
với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án.

1.4. Đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025, việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và trả nợ vốn 
vay đến hạn phải trả.

b) Bố trí đủ vốn để thu hồi vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

c) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
trước ngày 31 tháng 12 năm 2022; dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong 
năm 2023 theo thời gian bố trí vốn.

d) Bố trí vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và 
vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài. Cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

đ) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.
e) 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. Dự kiến kế hoạch vốn và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà 
nước năm 2023

2.1. Tổng vốn ngân sách địa phương năm 2023 dự kiến là 4.619,1 tỷ đồng, 
bao gồm: 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 803,077 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 3.500 tỷ đồng.
- Thu xổ số kiến thiết: 35 tỷ đồng.
- Bội chi ngân sách địa phương: 281 tỷ đồng.
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2.2. Tổng vốn ngân sách trung ương năm 2023 dự kiến là 1.703,3 tỷ đồng, 
bao gồm:

a) Vốn trong nước là 1.583,3 tỷ đồng, phân bổ như sau:
- Các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương 5 

năm 2021-2025, dự kiến năm 2023 là 1.278,3 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu hồi đủ vốn ngân sách trung ương ứng trước của 01 dự án là 192,5 tỷ đồng.
+ Số vốn còn lại 1.085,9 tỷ đồng, phân bổ cho 10 dự án, cụ thể như sau: 
(1) Bố trí đủ 440,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để trong năm 2023 

đầu tư hoàn thành 04 dự án nhóm B chuyển tiếp.
(2) Dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội: 
Phân bổ 300 tỷ đồng cho 01 dự án nhóm A chuyển tiếp hoàn thành sau năm 

2022 (dự án Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương).
(3) Phân bổ 345,2 tỷ đồng cho 05 dự án nhóm B khởi công mới năm 2023.
- Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ năm 2023 là 

304,5 tỷ đồng, bao gồm:
+ Dự án Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là 70 tỷ đồng. 
+ Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 

Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương là 235 tỷ đồng.
b) Vốn nước ngoài (cấp phát từ ngân sách trung ương) năm 2023 là 120 tỷ 

đồng, phân bổ cho 01 dự án nhóm A chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt.
(Chi tiết về dự kiến kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 và 

phương án phân bổ chi tiết có các phụ lục biểu số 01, 02 và 03 kèm theo)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Căn cứ thông báo số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công 
năm 2023 báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Căn cứ quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023 của Thủ tướng Chính phủ:

2.1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư 
công vốn ngân sách địa phương năm 2023.

2.2. Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 
2023 theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các văn 
bản pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, cơ 
cấu lại kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 theo 
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hướng tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, có sức lan tỏa, 
phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo đột phá để thu hút nguồn vốn khu 
vực tư nhân trong và ngoài nước, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ 
họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2022./.

CHỦ TỊCHNơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;             (để báo cáo)
- Bộ Tài chính;                
- Ban Công tác đại biểu;       
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: 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.     

Phạm Xuân Thăng
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