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          Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

 
 

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 Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương 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; Văn bản số 5035/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 7 năm 2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2277/SKHĐT-TH 

ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án dự kiến Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVIII.  

                              (Có bản dự thảo Nghị quyết và Báo cáo kèm theo) 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- TTr HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TH1. 
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Số:          /NQ-HĐND 
 

           Hà Tĩnh, ngày         tháng  8  năm 2022 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 

 
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 Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương 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; Văn bản số 5035/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

Xét Tờ trình số           /TTr-UBND ngày     .... tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hà Tĩnh, 

với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 7.120,738 tỷ đồng, bao gồm: 

1. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: 7.110,738 tỷ đồng. Trong đó: 

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 3.063,738 tỷ đồng. 

Bao gồm: 
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- Vốn ngân sách XDCB tập trung: 1.275 tỷ đồng; 

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.500 tỷ đồng; 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 10 tỷ đồng; 

- Bội chi ngân sách địa phương: 278,738 tỷ đồng. 

b) Vốn ngân sách Trung ương: 4.047 tỷ đồng. Trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương trong nước: 3.470,397 tỷ đồng. Trong đó: 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 810 tỷ đồng; Các Chương 

trình mục tiêu quốc gia là 400,463 tỷ đồng; Vốn đầu tư theo các ngành, lĩnh vực 

là 2.259,934 tỷ đồng. 

- Vốn nước ngoài (ODA): 576,603 tỷ đồng. 

2. Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 10 tỷ đồng.. 

(Có các phụ lục danh mục và mức vốn kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; kịp thời chỉ đạo hoàn thiện thủ 

tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới; đảm bảo điều kiện giao kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 

9 thông qua ngày 25 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, KTNS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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