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Trên cơ sở tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư thông báo tại công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021, UBND tỉnh 
báo cáo thuyết minh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau:  

A. TỔNG VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022   

I. Kế hoạch năm 2022 Trung ương thông báo:  

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho 
tỉnh là 2.465.280 triệu đồng, tăng 40,3% so với năm 2021, trong đó:  

- Vốn ngân sách Trung ương trong nước 905.000 triệu đồng, tăng 70% so với 
kế hoạch năm 2021;  

- Vốn nước ngoài 710.000 triệu đồng, tăng 50% so với kế hoạch năm 2021;  
Vốn bội chi ngân sách địa phương 220.300 triệu đồng, tăng 82% so với kế hoạch 
năm 2021;  

- Vốn ngân sách địa phương 629.980 trệu đồng, bằng kế hoạch năm 2021 
(vốn TW cân đối 309.980 triệu đồng, thu tiền đất 250.000 triệu đồng, XSKT 
70.000 triệu đồng). 

II. Kế hoạch năm 2022 trình HĐND tỉnh 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 trình HĐND tỉnh là 
2.485.080 triệu đồng, tăng 19.800 triệu đồng vốn thu tiền sử dụng đất so với Trung 
ương thông báo, tăng 41,4% so với năm 2021, trong đó:  

- Vốn ngân sách Trung ương trong nước 905.000 triệu đồng, tăng 70% so với 
kế hoạch năm 2021; 

- Vốn nước ngoài 710.000 triệu đồng, tăng 50% so với kế hoạch năm 2021; 

- Vốn bội chi ngân sách địa phương 220.300 triệu đồng, tăng 82% so với kế 
hoạch năm 2021; 

- Vốn ngân sách địa phương 649.780 trệu đồng, tăng 19.800 triệu đồng nguồn 
thu tiền đất so với Trung ương thông báo (vốn XDCB tập trung trong nước  
309.980 triệu đồng, thu tiền đất 269.800 triệu đồng, Xổ số kiến thiết 70.000 triệu 
đồng); 

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: 269.800 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh 
103.500 triệu đồng phấn đấu thu bằng kế hoạch năm 2021 (chỉ tính 60% tiền đất 
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đưa vào đầu tư công, chưa kể 30% cấp cho Quỹ Đầu tư phát triển và 10% đo đạc); 
cấp huyện 166.300 triệu đồng. 

B. DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH NĂM 2022 

I. Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 905.000 triệu đồng, trong đó 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ cấu:  

- Thu hồi vốn ứng trước: 147.738 triệu đồng, với nguyên tắc thu hồi 100% 
đối với số vốn ứng trước dưới 50 tỷ đồng, thu hồi 50% đối với số vốn ứng trước 
trên 50 tỷ đồng. 

- Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng: 230.000 triệu đồng. 

- Còn lại: 527.626 triệu đồng bố trí cho các dự án. 

 Nguyên tắc phân bổ 527.626 triệu đồng như sau: 

(1) Dự án hoàn thành: bố trí đủ nhu cầu còn lại, với tổng vốn 154.050 triệu 
đồng/6 dự án. 

(2) Dự án chuyển tiếp: 229.915 triệu đồng/4 dự án, trong đó: 

  + Dự án hoàn thành năm 2022 bố trí 85% TMĐT, với tổng vốn 101.000 
triệu đồng/2 dự án (Đường đôi vào 2 đầu thành phố 81.000 triệu đồng, Hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn 20.000 triệu đồng); 

  + Dự án hoàn thành năm 2023: bố trí 60% TMĐT, với tổng vốn 29.915 triệu 
đồng/1 dự án (Bệnh viện Y dược cổ truyền); 

  + Dự án hoàn thành năm 2024: bố trí 40% TMĐT, với số vốn 99.000 triệu 
đồng/1 dự án (Đường Văn Lâm – Sơn hải). 

(3) Đối ứng ODA: 16.664 triệu đồng/ 1 dự án, bố trí đủ số vốn kế hoạch 
trung hạn 2021 - 2025 còn lại. 

(4) Khởi công mới: 126.633 triệu đồng/5 dự án, trong đó: 

- Bố trí thực hiện đền bù 100.000 triệu đồng/2 dự án (dự án Xây dựng Kênh 
chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu 50.000 triệu đồng, Đường vành đai phía Bắc 
(đoạn từ đèo Khánh Nhơn đi Quốc lộ 1A) 50.000 triệu đồng); 

- Dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Núi Chúa 10.633 triệu đồng để thực 
hiện hạng mục bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển (bảo vệ tài nguyên rừng và 
đa dạng sinh học, đường tuần tra rừng và PCCC) theo Phương án quản lý rừng bền 
vững VQG Núi Chúa đến năm 2030, góp phần bảo vệ Khu Khu Dự trữ sinh quyển 
đã được UNESCO Việt Nam chấp thuận trình UNESCO thế giới xem xét công 
nhận;  

- Dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh giai đoạn 2 là 
10.000 triệu đồng để khắc phục ô nhiễm đất do bom mìn còn sót lại tạo điều kiện 
cho người dân an tam khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; 
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- Chuẩn bị đầu tư dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ 
thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ 6.000 triệu đồng. 

II. Vốn ngoài nước: 710.000 triệu đồng, trong đó: 

- Thanh toán công trình hoàn thành: bố trí đủ kế hoạch trung hạn còn lại của 
dự án là 51.438 triệu đồng/4 dự án. 

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022: 642.562 triệu đồng, dự kiến 
theo khả năng giải ngân của từng dự án, trong đó dự án Môi trường Bền vững các 
thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 507.000 
triệu đồng bằng 50% TMĐT phần cấp phát; Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng 
nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 135.562 triệu đồng bằng 25% tổng 
mức đầu tư phần cấp phát. 

- Khởi công mới: 16.000 đồng/1 dự án.   

III. Vốn ngân sách địa phương: 870.080 triệu đồng, trong đó: 

Dự kiến phân bổ vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022: 870.080 triệu 
đồng cho 11 nội dung như sau: 

(1) Thanh toán công trình hoàn thành năm 2022: 15.980 triệu đồng/7 dự án 

Tổng số 16 dự án hoàn thành chưa quyết toán. Kế hoạch năm 2022 bố trí 
15.980 triệu đồng/7 dự án, bố trí đến 90% TMĐT các dự án chưa quyết toán. 

Còn lại 9 dự án hoàn thành đã bố trí đến 90% TMĐT sẽ thanh toán khi có 
quyết toán được duyệt.  

(2) Phân cấp và hỗ trợ các huyện thành phố: 328.100 triệu đồng, chiếm 
37,7% tổng vốn ngân sách địa phương, trong đó: 

a) Vốn Trung ương cân đối: 93.000 triệu đồng 

 Tại Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSĐP gđ 2021-2025 thì vốn phân cấp 
cho cấp huyện bằng 30% số vốn TW cân đối (309,98 tỷ x 30%=93 tỷ đồng) phân 
bổ cho các huyện, thành phố theo điểm số như sau: 

- Phan Rang - Tháp Chàm (13,4%): 12.458 triệu đồng; 

- Huyện Ninh Phước (14,87%): 13.829 tỷ đồng; 

- Huyện Ninh Sơn (15,35%): 14.279 triệu đồng; 

- Huyện Thuận Nam (14,49%): 13.477 triệu đồng; 

- Huyện Ninh Hải (13,54%): 12.592 triệu đồng; 

- Huyện Thuận Bắc (13,81%): 12.844 triệu đồng; 

- Huyện Bác Ái (14,54%): 13.521 triệu đồng. 

b) Thu tiền đất: 166.300 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, thành phố, bằng 
KH năm 2021: 
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- Phan Rang - Tháp Chàm: 55.000 triệu đồng; 

- Huyện Ninh Phước: 32.000 triệu đồng; 

- Huyện Ninh Sơn: 20.000 triệu đồng; 

- Huyện Thuận Nam: 14.500 triệu đồng; 

- Huyện Ninh Hải: 40.000 triệu đồng; 

- Huyện Thuận Bắc: 4.300 triệu đồng; 

- Huyện Bác Ái: 500 triệu đồng. 

c) Hỗ trợ xã nông thôn mới 14.800 triệu đồng, mức vốn hỗ trợ theo Nghị 
quyết 9/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021, trong đó xã nông thôn mới 10.000 triệu 
đồng (Đến hến năm 2022 dự kiến có 31 xã NTM, cuối năm 2021 đã đạt 26 xã, còn 
lại 5 xã, hỗ trợ mỗi xã 2.000 triệu đồng); Xã nông thôn mới nâng cao 4.800 triệu 
đồng (năm 2022 dự kiến 2 xã đạt NTM nâng cao, mỗi xã hỗ trợ 2.400 triệu đồng). 

d) Hỗ trợ thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông: 49.000 triệu 
đồng 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 490.000 triệu 
đồng. Kế hoạch năm 2022 hỗ trợ 10% tương đương 49.000 triệu đồng. Số vốn phân 
bổ chi tiết các huyện, thành phố theo tỷ trọng vốn kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 bố 
trí cho các huyện thành phố. Trong quá trình thực hiện khi có nguồn vốn bổ sung sẽ 
tiếp tục cân đối hỗ trợ. 

e) Hỗ trợ hợp tác xã: 5.000 triệu đồng 

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 bố trí 20.000 triệu đồng hỗ trợ thực hiện 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 theo 
Quyết địng số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 
năm 2021 chưa bố trí, còn lại thực hiện năm 2022 - 2025, bình quân mỗi năm 5.000 
triệu đồng. Số vốn phân bổ chi tiết các huyện, thành phố theo tỷ trọng vốn kế hoạch 
trung hạn 2021 - 2025 bố trí cho các huyện thành phố. 

 (3) Lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 
2050: 11.200 tỷ đồng: 

Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó dự toán lập quy hoạch tỉnh 
là 61.000 triệu đồng, đã bố trí đến cuối năm 2021 là 49.290 triệu đồng. Dự kiến kế 
hoạch 2022 là 11.200 triệu đồng để hoàn thành phê duyệt năm 2022 theo Nghị quyết 
số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ. 

(4) Chuẩn bị đầu tư: 15.000 triệu đồng, bằng kế hoạch năm 2021 để thanh toán 
chi phí lập, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  và lập, phê duyệt dự án đầu 
tư các dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2022. 

(5) Hỗ trợ Quốc phòng an ninh: 51.000 triệu đồng, bằng kế hoạch năm 2021, 
trong đó: BCH Quân sự tỉnh: 23.000 triệu đồng đồng; Công an tỉnh: 13.000 triệu 
đồng; Biên phòng tỉnh: 15.000 triệu đồng.  
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(6) Hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư  vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn: 5.000 triệu đồng 

Tại Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về 
một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định nguồn vốn cân đối ngân sách địa 
phương hàng năm bố trí (từ 4 - 5 tỷ đồng) để cân đối hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, 
bảo quản các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm tập trung. Dự kiến kế hoạch năm 2022 hỗ trợ 5.000 triệu đồng. 

(7) Đối ứng các dự án ODA: 82.300 triệu đồng/8 dự án. 

Hiện nay có 10 dự án ODA, trong đó: 

- 1 dự án kế hoạch năm 2022 sử dụng vốn đối ứng NSTW (Nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán); 

- 2 dự án đã bố trí đến 90% nhu cầu vốn đối ứng, 10% còn lại đề nghị bố trí 
sau khi có quyết toán được duyệt (Trường trung cấp nghề tỉnh Ninh Thuận; Thu 
trữ nước dưới đất);  

- Còn lại 8 dự án bố trí 82.300 triệu đồng, trong đó 4 dự án hoàn thành bố trí 
đến 90% TMĐT phần đối ứng với số vốn 34.300 triệu đồng, 3 dự án hoàn thành 
sau năm 2022 bố trí đến 70% TMĐT phần đối ứng với số vốn 44.000 triệu đồng 
và 1 dự án khởi công mới bố trí 20% TMĐT phần đối ứng với số vốn 4.000 triệu 
đồng. 

 (8) Đối ứng vốn Chương trình MTQG: 27.000 tỷ đồng (dự kiến đối ứng 10% 
vốn của 3 Chương trình đăng ký KH năm 2022; Phân bổ sau khi được giao KH 
vốn năm 2022) 

(9) Bù hụt thu năm 2022, thanh toán công trình khi có quyết toán và các nhiệm 
vụ khác (Phân bổ chi tiết thông qua Thường trực HĐND tỉnh): 35.800 tỷ đồng, trong 
đó: 

- Thu XSKT năm 2021: Kế hoạch thu tiền đất năm 2021 là 70.000 đồng, đến 
ngày 15/10/2021 thu 62.000 triệu đồng, dự kiến đến cuối năm thu được 65.000 triệu 
đồng, còn thiếu khoảng 5.000 triệu đồng. 

- Thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục: 17.000 triệu đồng (TMĐT dự kiến 
55.000 triệu đồng, bố trí 25% TMĐT). 

- Thanh toán CT hoàn thành khi quyết toán: 13.800 triệu đồng,  trong đó có dự 
án Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ, Khu neo đậu tránh Trú bão cửa Sông cái (Cảng cá 
Đông Hải), Dự án công nghệ thông tin các cơ quan Đảng Tỉnh Ninh Thuận, Cải tạo 
hoàn thiện trung tâm cai nghiện bắt buộc thành Trung tâm cai nghiện đa chưa năng 
tỉnh... 

(10) Thực hiện dự án: 78.400 triệu đồng, trong đó:  
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- Chuyển tiếp: 42.900 triệu đồng/4 dự án, trong đó hoàn thành năm 2022, bố trí 
85% TMĐT: 14.900 triệu đồng/3 dự án; Hoàn thành năm 2023 bố trí 50% TMĐT: 
28.000 triệu đồng/1 dự án;  

- Khởi công mới: 35.500 triệu đồng/3 dự án (Cột thu lôi chống sét - 19 cột 
10.000 triệu đồng; Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá lăn xã Phước Kháng, 
huyện Thuận Bắc 13.500 triệu đồng; Dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam 
với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná 12.000 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị dự 
án, đối với chi phí đền bù, thực hiện dự án sẽ bố trí khi dự án hoàn tất thủ tục đầu 
tư và cân đối từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn ngân sách Trung ương, xã hội 
hóa). 

(11) Các dự án vay lại từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ: 220.300 triệu 
đồng, từ nguồn bội chi ngân sách địa phương theo thông báo của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

Tỉnh đăng ký kế hoạch 2022 các dự án vay lại từ nguồn vốn ODA của Chính 
phủ là 421.885 tỷ đồng/5 dự án (Công văn số 4900/UBND-KTTH ngày 15/9/2021 
của UBND tỉnh).  

Nguyên tắc bố trí vốn cho các dự án như sau: Tổng vốn kế hoạch 2022 là 
220.300  triệu đồng, bố trí đủ vốn đăng ký cho 3 dự án hoàn thành là 2.739 triệu đồng 
(Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 667 triệu 
đồng, Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 547 triệu đồng, Đầu tư xây dựng 
và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở 1.525 triệu đồng); Còn lại 217.561 
triệu đồng bố trí bằng 52% số vốn đăng ký kế hoạch của mỗi dự án (Dự án Nâng cao 
hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 26.348 triệu đồng, Dự 
án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Phan Rang 
Tháp Chàm 191.213 triệu đồng). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./. 
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