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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa  
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, 

Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH5 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về phân 

bổ ngân sách trung ương năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

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

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 

15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 về việc giao, 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); Quyết định số 
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652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;  

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 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; 

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; 

Căn cứ Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 

02/12/2022 về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 123/NQ-

HĐND ngày 11/10/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 

13/7/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại 

Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 1); Nghị quyết số 300/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương bổ 

sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết số 

301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 

phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025; Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 300/NQ- HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân 

bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022; Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 về việc điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

8424/SKHĐT-THQH ngày 05/12/2022 và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau: 

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NSNN NĂM 2023 

Theo Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội, Quyết 

định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn đầu tư 

công vốn NSNN năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 12.505,572 tỷ đồng, tăng 4,9% 

so với năm 2022, trong đó: 

1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 8.805,657 tỷ đồng 

(tăng 23,9% so với năm 2022, chiếm 70% tổng nguồn), gồm: 

1.1. Đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 7.100 tỷ đồng.  

1.2. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 23 tỷ đồng. 

1.3. Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 1.489,057 tỷ đồng. 

1.4. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 193,6 tỷ đồng.  

2. Vốn ngân sách trung ương: 3.699,915 tỷ đồng (bằng 76,9% so với năm 

2022, chiếm 30% tổng nguồn)1, gồm:  

2.1. Vốn trong nước: 3.268,849 tỷ đồng (bằng 78% so với năm 2022), gồm: 

a) Vốn NSTW thực hiện 03 chương trình MTQG: 1.297,849 tỷ đồng, gồm: 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 310,809 tỷ đồng. 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 458,85 tỷ đồng. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 528,19 tỷ đồng.  

b) Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.034 tỷ đồng.  

c) Vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 937 

tỷ đồng.   

                                                           
1 Do năm 2022, các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã bố trí đủ hạn mức kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-205, nên năm 2023 không được bố trí vốn NSTW; danh mục dự án và nhu cầu 

bố trí vốn nước ngoài năm 2023 của các dự án ít hơn so với năm 2022. Nếu không tính các dự án thuộc tuyến đường 

bộ ven biển, thì kế hoạch năm 2023 tăng 16,9% so với năm 2022.   
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2.2. Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài): 431,066 tỷ đồng (bằng 69,6% so với năm 2022). 

II. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN PHÂN BỔ VỐN 

ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN NĂM 2023 

1. Nguyên tắc chung  

1.1. Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy 

định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 và Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 

08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 

ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 bao gồm: (i) Kế hoạch của các 

nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã 

được cấp có thẩm quyền giao; (ii) Kế hoạch vốn của dự án thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Kế hoạch vốn của các Chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

1.3. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải phù hợp với quy 

định của pháp luật, khả năng cân đối vốn NSNN trong năm, với kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các 

dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ 

chi đầu tư khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các 

văn bản pháp luật khác có liên quan; phù hợp với tiến độ chuẩn bị, khả năng thực 

hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm phân bổ, giao chi tiết hết cho 

nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2022; khắc phục triệt để tình trạng chậm phân 

bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án. Đối với các dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm giải ngân hết vốn 

của Chương trình trong năm 2023.  

1.4. Mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án không vượt quá tổng mức đầu 

tư dự án trừ đi luỹ kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2022 và tương ứng với cơ 

cấu từng nguồn vốn của nhiệm vụ, dự án; đồng thời không vượt quá kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho nhiệm vụ, dự án trừ đi số vốn 

kế hoạch năm 2021 đã giải ngân (bao gồm giải ngân vốn kéo dài 2021 sang 2022) 

và kế hoạch đã bố trí năm 2022 và tương ứng với từng nguồn vốn của nhiệm vụ, dự 

án. Mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện 

và giải ngân trong năm 2023, bảo đảm giảm tối đa thời gian bố trí vốn theo quy 

định của Luật Đầu tư công năm 2019. 
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2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn năm 2023 đối với từng nguồn vốn cụ thể 

2.1. Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 

a) Đối với vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất  

(1) Bố trí chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai 

thác quỹ đất do tỉnh quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi. 

(2) Đối với số vốn điều tiết về ngân sách tỉnh  

- Bố trí đủ vốn để trả nợ vốn vay và lãi vay các dự án ODA; bổ sung vốn 

điều lệ cho Quỹ phát triển đất tỉnh; thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ 

liệu hồ sơ địa chính; thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (thực hiện công tác GPMB, 

tái định cư, di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét); bố trí vốn đối 

ứng cho các dự án ODA. 

- Số vốn còn lại bố trí thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt và dự án dự kiến hoàn 

thành trong năm 2023: Bố trí đủ 100% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh còn lại chưa phân bổ chi tiết (hoặc 100% nhu cầu vốn 

ngân sách tỉnh còn thiếu).  

+ Dự án hoàn thành sau năm 2023 (bao gồm cả dự án giãn hoãn tiến độ): Ưu 

tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; bố trí 

theo tiến độ thực hiện và khả năng cân đối vốn đối với các dự án còn lại. Một số dự 

án còn hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thấp (dưới 20 

tỷ đồng) và căn cứ tiến độ thực hiện, bố trí đủ 100% kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND 

ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn lại chưa phân bổ chi tiết để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện.  

+ Dự án khởi công mới năm 2023: Bố trí cho các dự án có đủ hồ sơ, thủ tục 

đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật).  

(3) Đối với số vốn điều tiết về ngân sách cấp huyện, cấp xã: Điều tiết về 

ngân sách cấp huyện, cấp xã để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội (các huyện, thị xã, thành phố phân bổ vốn theo thẩm quyền). 

b) Đối với vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: Bố trí đủ 

100% vốn vay lại từ nguồn của Chính phủ cho các dự án ODA phù hợp với cơ chế 

tài chính được duyệt cho dự án; số vốn còn lại dành để bố trí cho các dự án có 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có nhu cầu vay vốn từ 

nguồn vốn này (nếu có).    
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c) Đối với vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Bố trí vốn cho các dự 

án thuộc lĩnh vực y tế công lập, phù hợp với quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg 

ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 

12/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

d) Đối với vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước  

- Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt: Bố trí đảm bảo 100% phần 

vốn ngân sách tỉnh đầu tư còn thiếu theo quyết toán được duyệt. 

- Dự án đã hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt và dự án dự 

kiến hoàn thành trong năm 2023: Bố trí đủ 100% kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 

11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn lại chưa phân bổ chi tiết (hoặc 100% 

nhu cầu vốn ngân sách tỉnh còn thiếu).  

- Dự án hoàn thành sau năm 2023: Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng 

điểm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; bố trí theo tiến độ thực hiện và khả năng cân 

đối vốn đối với các dự án còn lại.  

- Dự án khởi công mới năm 2023: Bố trí cho các dự án có đủ hồ sơ, thủ tục 

đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật). 

- Dự án chuẩn bị đầu tư: Do công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mất nhiều 

thời gian, nên để tránh tình trạng chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục như những năm 

trước đây, dự kiến bố trí vốn năm 2023 cho các dự án (có thời gian thực hiện trong 

giai đoạn 2024-2026) thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay 

sau năm 2023. 

2.2. Đối với nguồn vốn NSTW 

a) Đối với vốn NSTW đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội 

Bố trí vốn năm 2023 đảm bảo đủ 100% hạn mức vốn NSTW từ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho 05 dự án theo thông báo của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 là 937 tỷ 

đồng, gồm: 

(i) Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực Cầu Vạn Hà, huyện 

Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung (250 tỷ đồng). 

(ii) Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (70 tỷ đồng). 

(iii) Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa (150 tỷ đồng). 

(iv) Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa (150 tỷ đồng). 
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(v) Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế 

tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa (317 tỷ đồng).  

b) Đối với vốn NSTW đầu tư theo các ngành, lĩnh vực 

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023: Bố trí đảm bảo từ 50% kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 trở lên cho các dự án (năm thứ 2), trong đó 

ưu tiên dự án trọng điểm có thể bố trí vốn ở mức cao hơn.  

- Các dự án khởi công mới năm 2023: Bố trí cho các dự án có đủ hồ sơ, thủ 

tục đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư) và theo khả năng cân đối vốn còn lại, trong đó 

ưu tiên các dự án trọng điểm.  

c) Đối với vốn NSTW thực hiện các chương trình MTQG 

Phân bổ vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 đảm bảo 

theo đúng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1506/QĐ-TTg 

ngày 02/12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Công văn số 

7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 là 1.297,849 tỷ đồng.   

d) Đối với vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài)  

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa có 09 dự án được giao kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn nguồn nước ngoài. Đến hết năm 2022, có 04 dự án đã bố trí 

đủ nhu cầu vốn nước ngoài2, 01 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ dừng thực 

hiện từ nguồn vốn nước ngoài3; Dự án Tăng cường hệ thống y tế tỉnh - huyện, tỉnh 

Thanh Hóa vừa được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 04/11/2022 dự kiến sẽ bố trí vốn 

năm 2022 từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022; chỉ còn có 03 dự án 

chuyển tiếp có nhu cầu, đảm bảo điều kiện bố trí vốn nước ngoài năm 2023, nên đề 

nghị bố trí vốn năm 2023 theo đúng mức vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho 

ý kiến tại Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 27/8/2022, phù hợp với nội dung của 

Hiệp định, cam kết với nhà tài trợ; khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ 

giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư 

chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.   

                                                           
2 Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2; Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng 

phòng hộ (JICA2); Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Dự án Sửa chữa 

và nâng cao an toàn đập (WB8).  
3 Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận (vay vốn 

Chính phủ Hungary).  
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III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN 

NSNN NĂM 2023 

Tổng nguồn vốn NSNN năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa phân bổ chi tiết là 

12.505,572 tỷ đồng, bằng 100% số vốn được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 

quyết đinh tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022, Quyết định số 

1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 và thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022. Trên cơ sở dự kiến tổng nguồn vốn, 

nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn nêu trên, UBND tỉnh đề xuất Phương án phân 

bổ chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2023 như sau:  

1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 8.805,657 tỷ đồng 

1.1. Đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 7.100 tỷ đồng 

a) Bố trí chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai 

thác quỹ đất do tỉnh quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi: 800 tỷ đồng.  

b) Vốn điều tiết về ngân sách tỉnh: 1.800 tỷ đồng  

(i) Bố trí trả nợ gốc vốn vay và lãi vay các dự án ODA: 60,429 tỷ đồng. 

(ii) Bố trí bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất tỉnh: 30 tỷ đồng. 

(iii) Bố trí thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa 

chính: 60 tỷ đồng. 

 (iv) Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 300 tỷ đồng.  

 (v) Bố trí cho các nhiệm vụ GPMB, di dân tái định cư: 100,8 tỷ đồng (Bố trí 

01 dự án thực hiện công tác GPMB, tái định cư là 80 tỷ đồng; 04 dự án di dân tại 

các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét là 20,8 tỷ đồng, đảm bảo đủ 100% 

nhu cầu vốn ngân sách tỉnh).  

 (vi) Bố trí vốn thực hiện các dự án (15 dự án): 1.248,771 tỷ đồng. Hiện nay, 

các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết 

về ngân sách tỉnh chưa có đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư, nên kế hoạch năm 2023 bố trí 

như sau: 

- Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt (02 dự án): 76,616 tỷ 

đồng. 

- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 (04 dự án): 352,615 tỷ đồng. 

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 (06 dự án): 688,501 tỷ đồng. 

- Dự án giãn hoãn tiến độ, thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật (02 dự án): 

106,039 tỷ đồng. 
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- Dự án khởi công mới (01 dự án): 25 tỷ đồng.   

c) Vốn điều tiết về ngân sách cấp huyện, cấp xã: 4.500 tỷ đồng. 

1.2. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 23 tỷ đồng, bố trí vốn để thực 

hiện 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 thuộc lĩnh vực y tế công 

lập.   

1.3. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 193,6 tỷ đồng, bố trí 

vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại cho các dự án ODA là 167,877 tỷ 

đồng; số vốn để lại bố trí cho các dự án khi có nhu cầu vay vốn là 25,723 tỷ 

đồng. 

1.4. Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 1.489,057 tỷ đồng 

(i) Bố trí cho các dự án trụ sở MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, công sở xã: 

31,789 tỷ đồng.  

(ii) Bố trí vốn để thực hiện dự án (106 dự án): 1.457,268 tỷ đồng: 

- Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt (04 dự án): 65,9 tỷ đồng. 

- Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt (22 dự án): 130,726 tỷ 

đồng. 

- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 (17 dự án): 182,288 tỷ đồng. 

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 (48 dự án): 985,354 tỷ đồng.  

- Dự án khởi công mới năm 2023 (04 dự án): 87 tỷ đồng.   

- Dự án chuẩn bị đầu tư (11 dự án chuẩn bị đầu tư): 06 tỷ đồng.  

2. Vốn NSTW: 3.699,915 tỷ đồng   

2.1. Vốn trong nước: 3.268,849 tỷ đồng 

a) Vốn NSTW thực hiện 03 chương trình MTQG: 1.297,849 tỷ đồng, trong 

đó: 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội dùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: 310,809 tỷ đồng.  

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 458,85 tỷ đồng.  

- Chương trình MTQG nông thôn mới: 528,19 tỷ đồng.   

b) Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.034 tỷ đồng, trong đó:  

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 (13 dự án): 994 tỷ đồng. 

- Dự án khởi công mới năm 2023 (01 dự án): 40 tỷ đồng. 
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c) Vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 

937 tỷ đồng, trong đó: 

- Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực Cầu Vạn Hà, huyện 

Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung: 250 tỷ đồng. 

- Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa: 70 tỷ đồng. 

- Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa: 150 tỷ đồng. 

- Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa: 150 tỷ đồng. 

- Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế 

tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa: 317 tỷ đồng.   

2.2. Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài): 431,066 tỷ đồng, phân bổ cho 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 

2023. 

(Chi tiết có các Phụ lục, Phụ biểu, Biểu số 01, dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp kèm theo) 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, THKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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