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Cn ci1r Chi thj s 16/CT-TTg ngày 25/6/20 19 cüa Thu tung ChInh phü 
ye xây dçrng ké hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sach nba rjuâc 
näm 2020, Van ban so 4538/BKEDT-TH ngày 03/7/20 19 cüa B Kê hoach  và 
Dâu tu hung dn xây dimg kê hoach närn 2020 và Chi thj so 13/CT-UBND 
ngày 15/7/20 19 cüa Chu tjch UBND tinh ye xây dirng kê hoach phát triênkinh 
tC xã hi va di;r toán ngân sách nba nuóc nàm 2020, S& Kê hoach  và Dâu lii 
hucng dan các s&, ban, ngành cap tinh, UBND các huyn, thj xã, thành phô và 
các chü dau tu xay drng Kê hoach  dâu tu cong närn 2020 nhu sau: 

i. oANii GIA T1IH HINH THT)'C IllN KE HOACH DAU TU CONG NAM 2019 

1. TInh hinh huy dng các ngun vn cho du hr phát triên 6 tháng dâu 
nãm và uó'c thiyc hin Ca nãm 2019 

Các sO', ban, ngành cp tinh, UBND các huyn, thj xã, thành phé, các chü 
dâu tu can cü tInh hInh thirc té và dir báo nhng thun lqi, kho khàn trong thO'i 
gian tâi, dánh giá tInh hInh thirc hin buy dng các nguôn von cho dâu tu' phát 
triên thuc linh we, ngành và dja phuang mInh quàn 1 trong 6 tháng dâu nàm và 
uO'c thirc hin cà näm 2019 theo ti'rng nguôn vOn, cii the: Von ngân sách nhà 
nuóc, von cüa doanh nghip nhà nuâc, von dâu tu trirc tiêp trong nuO'c (DDI), von 
du tir trirc tip nuâc ngoài (FDI), von cüa dan cu và các thành phân kinh tê khác. 

2. Tlnh hInh thirc hin K hoich du hr cong 6 tháng dan nàrn Va trO'c 
thrc hin cã nárn 2019 

a) Tmnh hlnh thy'c hin 6 tháng ddu nãm và uâc thy'c hin Ca närn 2019 

- TInh hInh trin kbai thirc hin các Nghj quy& cüa HDND và Quyt djnh 
cüa UBND tinh v Kê boach  dâu tu cong näm 2019. 

- Tin d thrc hin và giãi ngân k hoach vn du tu cong 6 tháng du nàm 
và uO'c thirc hin Ca närn theo tirng nguôn von, trong do, nêu c11 the giá trj khôi 
luçrng thirc hin, giãi ngân vOn dlâu tu cOng; tlnh hinh quãn silt diving vOn Crng, 
xilr 1 nq xây dirng co bàn. 

- Cong tác d.0 thu, quãn 1 ch.t luçing cOng trInh; cong tác giám sat, dánh 
giá d.0 tu các dir an trên dja bàn; cong tác quyêt toán các dci an dã hoàn thành. 



- Kt qua dat  dugc và d1r kin näng 1irc rnth tang them theo ttrng 1mb vrc 
du tu do dâu tu cong mang 1j trong 6 tháng dâu näm. 

- Nhffiig khó khàn, vi.ró'ng mAc và tn tai, han ch trong vic trin khai 
thirc hin Kê hoach  dâu tu cong näm 2019, trong do báo cáo rO nguyen nhân 
(nguyen nhân khách quail, chü quan) cüa các khó khàn, vuàng mac và ton tai, 
han chê trên. 

b)Nhüng nhim vii, giái pháp trQng tam thirc hin trong 6 tháng cuôi nàm 
2019 nhàm dam báo hoàn thành Kê hogch dâu tu' cong ,iäm 2019 

3. D xut, kin nghj vn UBND tinh, HDND tinh, Chinh phü và các 
B, ngành Trung tro'ng dê tháo g& khó khán, vu'ó'ng mc Va to thun lçri 
trong qua trInh thrc hin 

(Biê'u tInh hInh thrc hin Ké' hochdcu tu cOng nám 2019 theo Biu máu 
sO 38.b ban hành kèmtheo Thông hr sO 03/2017/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 
cia B5 Kê hogch và Dâu tic và dzrcic gfri kern thee Van ban nay). 

H. xA DUNG KE HOj CII DAU TIX CONG NAM 2020 

1. Nguyen tAc chung v Ip K hoch du tir cong Ham 2020 

a) K hoach  du tu cong nàm 2020 phâi nhm gop phn th?c hin thäng 
lçii các miic tiêu và các djnh hixóng trong K hoach  phát triên kinh t - xâ hi 5 
närn 2016 - 2020 và Kê hoach  phát triên kinh tê - xà hi 11am 2020, Ké hoach 
dâu tu cong trung han  5 11am giai doan  2016 - 2020 cüa tinh. 

b) Thirc hin theo dung các nguyen tAc, tiêu chI, djnh müc phân b vn và 
các quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng, Lut Ngân sách Nhà nithc, Nghj djnh sO 
77/2015/ND-CP ngây 10/9/2015, Nghj djnh so 136/2015/ND-CP ngày 
3 1/12/2015, Nghj djnh so 120/2018/ND-CP ngày 13/9/2018 cüa ChInh phü vá 
các van ban hung dan khác có lien quail, Chi thj sO 1 6/CT-TTg ngày 25/6/2019 
cüa Thu tuàng ChInh phü, Chi thj so 13/CT-UBND ngày 15/7/20 19 cüa Chu 
tjch UBNID tinh ye xây dimg kê hoach phát trién kinh té - xâ hi vá dir toán 
ngân sách nhà nurc nam 2020. 

c) K hoach du tu cong nàrn 2020 phâi phü hçp vi K hoach  du tu 
cOng trung han  giai doan 2016 - 2020 dã duçc cap có thâm quyén phé duyt, khá 
näng can dôi các nguOn vOn dâu tii näm 2020, phü hqp vth khã näng thirc hin và 
tiên d giãi ngân cüa trng chuong trInh, dr an trong nám 2020. TO chüc râ soát, 
dánh giá lai  Kê hoach dau tu cong trung han  giai doan  2016 - 2020, dê xuât diêu 
chinh trong pham vi tong rnüc kê hoach dã duqc duyt cho phü hqp vói yêu câu 
phát triên mdci và tInh hInh th1rc tê. 

Trong k hoach  nám 2020, tht'r tir ixu tiên du tu thirc hin nhux sau: Thanh 
toán dirt dim nq xay dirng co ban, thu hôi vn irng truOc, ôn chun bj dâu tu 
cho các dir an dir kiên trién khai trong giai doan  2021 - 2025; vOn dôi üng cho 
dii an sir diing vOn ODA và vOn vay uu dâi cüa nhà tài trçY nuc ngoài; dir an 
hoàn thành dira vào si'r dicing trong nàm 2020. Vic quail l, sir diing 10% dir 
phOng k hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2016 - 2020 theo dung Nghj 
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quy& cüa Quc hi, Quyt djnh cüa Thu tithng ChInh phü, hithng dn cüa Bt 
Kê hoach và Dâu tu. 

2. Dir kin nhu cu và khã náng can di các nguôn von du tir trong 
Ke hoich dau tir cong nam 2020 

D nghj các si, ban, ngành cp tinh, UBND các huyn, thj x, thành ph 
và các chü dâu tu: 

- Dir kin nhu cu K hoach du tu cong näm 2020 cüa dan vj mInh theo 
trng nguôn von. 

- Dir kin khã näng huy dng các ngun vn du tu cüa các thành phn 
kinh tê khác ngoài nguôn von dâu tu cong. 

- Phân tIch dánh giá, dir báo nhftng thun lçñ và các khó khän, vurng mc 
trong vic thirc hin Ké hoach  dâu ttx cong näm 2020 cüa ngành, dan vj và dja 
phuang rnInh. 

(Bku nhu cu và khá náng can dó'i vó'n theo Bku máu sd 34 ban hành 
kern theo Thông tu' so 03/20 1 7/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 cza Bó Kê hogch và 
Dáu tu' và dup'c gz1 kern theo Van ban nay). 

3. Lp k hoich du tir vn ngân sách Nhà nu*c nãm 2020 

3.1. Nguyen ttc, lieu ch1b6 trIkhoich 

Viêc lap k hoach d.0 tu vn NSNN nàm 2020 (bao gm cá vn TPCP) 
theo các nguyen täc chung tai  miic 1 nêu trên và các nguyen tàc cii the dithi day: 

a) Vic 1p k hotch du tu vn NSNN näm 2020 phâi phü hqp vi quy 
djnhcUa Lut Dâu tu cOng, Lut NSNN và các nghj djnh hu&ng dn thi hành, 
Quyêt djnh sO 40/201 5/QD-TTg ngày 14/9/2015 cüa Thu tuàng ChInh phü ye 
nguyen täc, tiêu chI, djnh mirc phân bô vOn dâu tu von ngân sách nhà nuc giai 
doan 2016 - 2020, phü hçip vâi Kê hoach dâu tu cOng trung hn 5 näm giai dotn 
2016 - 2020 dâ ducic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 4878/2016/QD-
UBND ngày 19/12/2016, Quyêt djnh sO 2213/QD-UBND ngày 27/6/2017, 
Quyêt djnh so 3486/2017/QD-UBND ngày 15/9/2017, Quyêt djnh so 4313/QD-
UBNID ngày 10/11/2017, Quyêt djnh sO 5040/QD-UBND ngày 25/12/2017, 
QuyCt djnh so 598/QD-UBND ngày 09/02/20 18, Quyêt djnh so 4348/QD-
UBND ngày 05/11/2018. 

b) K hoach  du tu vn NSNN närn 2020 phãi dugc xây dirng trên ca sâ 
tiêp t%Tc ca câu iai  dâu tu nguOn NSNN theo hithng tp trung, khàc phiic dan trãi 
và nâng cao hiu qua dâu tu. 

c) Vic phân b v6n du tu ngun NSNN närn 2020 cho ti'rng chuong 
trInh, dr an phãi tuân thu theo các nguyen täc sau: 

(1) Các dir an duqc b6 trI trong k hoch phãi CO danhmic trong k hoach 
du tu cong trung han  5 nãm 2016 - 2020 dâ duqc cap có thâm quyên phé duyt; 
darn bão h so, thu tVc  theo quy djnh; d'çr an hoàn thành, dçr an chuyên tiêp phâi 
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có trong các Quyt djnh giao k hotch cüa Thu tuàng Chinh phü, B K hoich và 
Du tu, Nghj quyêt cüa HDND và Quyêt djnh cüa UBNID, Chu tjch UBND các 
cap; müc von bô trI nói chung darn bào dci an nhóm B không qua 5 nàm, dir an 
nhóm C không qua 3 11am và hoàn thành dirt diem theo trng hang miic Cong trInh. 

(2) Müc vn b trI cho ti'rng dir an trong k hoach närn 2020 không vuçt 
qua so von con laj  cña Kê ho.ch dâu tu cong trung han  nguôn NSNN giai don 
2016 - 2020 âã dugc cap có thâm quyên phê duyt trr di so von dã duqc giao 
chi tiêt trong kê hoach các näm 2016, 2017, 2018 và 2019. Phâi phñ hqp vói tiên 
d thrc hin và giài ngân trong nàm 2020. 

(3) Trong tüng ngành, lTnh virc, chucmg trInh thirc hin vic phân b vn 
phãi dam báo theo thu tir uu tiên sau: 

- B trI dñ k hoach  du tu vn NSNN 11am 2020 d thanh toánnq dçng xây 
drng cd ban con 1ti chua thanh toán. 

T5u tiên b trI vn cho d%r an dA hoàn thành và bàn giao dua vào sü diing 
nhung chua bô trI dü von; thu hôi các khoàn vOn img trithc cOn laj  cUa kê hoach 
dâu tu trung han  giai  doan  2016 - 2020; von chuân bj dâu tu cho các dir an dr 
kiôn triên khai trong giai doan  2021 - 2025; von dOi üng cho d%r an sü diing vOn 
ODA và vOn vay uu dAi cüa các nhà tài trçY nixc ngoài; von dâu tu cüa Nhà 
nuOc tham gia thrc hin dir an theo hInh thüc dôi tác cong tu. 

- Dr an chuyM tip thirc hin theo tin d dugc cp có th.m quyn phC duyt. 

- Sau khi b trI vn dam báo theo thr tir uu tiên neu trén, nu con ngun 
thI xein xét, bô trI cho dir an khâi cong mth. Vic bô trI von cho các d1r an khcii 
cong mi phài duçic rà soat, can nhäc k5 càng; chi bô trI cho cac dir an that sr 
can thiêt dáp üng dü các diêu kin sau: (i) Ba duçic cap có thâm quyên giao kê 
hoach von dâu tu cOng trung han  giai doan 2016 - 2020; (ii) Den ngày 31 tháng 
10 11am 2019 có quyêt djnh dau tu dir an theo dung quy djnh ci1a Lut Dâu tu 
công; (iii) KhOng bô trI von ké hoach dâu tu cong cho cac dir an không thirc hin 
trInh tir lip, thâm djnh, phê duyt quyêt djnh chü trirang dâu tu, quyêt djnh dâu 
tu theo quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng và các van bàn huóng dn thi hành. 

(4) KhOng b trI k hoach du tuvn NSNN nàrn 2020 cho các chuong 
trInh, dir an không thuc nhim vi chi dâu tu nguOn NSNN, không dugc cap có 
thâm quyén giao Ké hoach  dâu tu trung han  vn NSNN giai doan 2016 - 2020. 

4 D& vi ngun thu x s kinthi&: Tip tiic sü diing toan b ngun thu 
t xô so kien thiêt cho dâu tu phát triên, trong do "U tiên dê dâu tu cho lTnh vrc 
giáo diic, dào tao,  giáo diic nghê nghip, y té cong 1p, chucmg trInh MTQG xây 
dmg nông thôn mói; các dr an üng phó vói biên dôi khI h.0 và các cOng trInh 
phUc lqi xà hi khãc theo quy djnh cUa cp cO thâm quyn theo dUng chi dao  cUa 
ThU tu&ng ChInh phU tai  Chi thj sO 16/CT-TTg ngày 25/6/20 19. 

e) Di v9i ngunbi chi ngân sách dja phuang cp tinh: Phâi darn bâo 
theo các quy djnh và dieu kin cUa Lu.t NSNN, Lust Quãn 1 nçi cong và các 
van bàn hurng dan. Bong thai, th%rc hin dánh giá day dU tác dng cUa n ngân 
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sách dja phung, thu câu huy dng vn cho dâu tu phát trin và khâ näng trâ nçi 
trong trung hn cüa ngân sách dja phizong trwfc khi dê xuât các khoãn vay mcii. 
Bi chi ngân sách dja phiwng cap tinh chi duqc sic ding dê dâu tu các dc an 
thuc kê hoch dâu tu cong duçic HDND tinh quyêt djnh. 

g) Di vth ngun thu tin sir diving d.t, tin thuê m.t mt nithc, thu 
sap xêp iai,  xü i tài san cong (trong do có thu tü xi:c i' nhà, dat): Can cit dic toán 
thu tiên sic diing dat, ip phung an phân bô theo quy djnh hin hàth cUa pháp 
1ut; trong dO uu tiên ho trI von dê triên khai thçcc hin các dcc an ht tang tr9ng 
diem giai don 2019 - 2025 cüa tinh. 

3.2. Dir kiln danh mic và b trI kl hoich vn du Eu ngun NSNN nàm 
2020 cho 11mg 4 an 

Can cii mlic tiêu, djnh hu&ng, nguyen tc và tiêu chI nêu trên, các s&, ban 
ngáth cap tith, các huyn, thj x, thành phô và các chic dâu tu: 

- Tng hqp thu cu k hoach  v6n du tu tIc NSNN nàm 2020 thuc flnh 
vrc, dm vj mIth quãn 1 theo ticng nguôn von cii the, gOm: Von ngân sách Trung 
umig (Von các chucng trInh m1ic tiêu, chuimg trInh MTQG, von TPCP); von can 
dôi ngân sách tinh (Von can dôi ngân sách tinh theo tiêu chI, von dâu tu tic nguôn 
thu sic diing dat, von so xô hen thiet); vOn ngân sách huyn, ngân sách xã. 

- Du kin khâ näng huy dng các ngun vn du tu cica các thành phn 
kinh tê khác ngoài von dâu tu cOng. 

- Xây dicng danh mic, mire vn näm 2020 chi tit dn tirng chuo'ng trIth, 
d an và theo ti.rng nguôn vOn c11 the. 

(Bieup/nro'ng an phân b ki hogch nám 2020 ngun NSNN theo Biu máu 
so 35 kern theo Thông hr so 03/201 7/TT-BKHDT ngày 2.5/4/2017 cza B Kê 
hogch và Dâu hr và du'cic gIn kern theo Van ban nay). 

A •F A 4. Lp ke hoch von ho trq phat trien chinh thtrc (ODA) va von vay 
tru dãi cüa các nhà tài trq nu*c ngoài nám 2020 

- Vic 1p k ho?ch  v6n ODA và vn vay uu däi cica các thà tài trçi nurc 
ngoài phài theo quy djth cica Lut Dâu tu công, Lut NSNN, Lut Quãn 1 ng 
cong và các Nghj djnh huàng dan thi hành, trong do lam i•ö nguOn von ODA, 
vOn vay ixu dãi cica các thà tài trçi nuóc ngoài duqc phân bô theo tIth chat sir 
diing von (Chi dâu tu phát triên, chi sir nghip) và von dôi irng cica các chrnirng 
trInh, dr an. Dôi vâi các chuong trInh, d? an hn hçp bao gôm câ von cap phát 
và vOn cho vay ii phâi lam rô mirc vOn cho timg phân. 

Trong diu kin ngun v6n ODA giãm, vói mirc ds uu dâi thp han truóc, 
can phi rà soát ch.t chë, thQn trçng ke hoach vOn ODA và von vay uu däi cica 
các thà tài trçi nuóc ngoài theo cac nguyen täc sau: 

- cac chuang trInh, dr an duçic b6 trI von k hotch näm 2020 phâi phic 
hçp vói djnh huicng thu hict, quãn 1 và sic diing nguOn vOn ODA và von vay uu 
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dãi cüa các nhà tài trçl nthc ngoài giai doan  2016 - 2020; K hoch du tu cong 
trung hn giai doin 2016 - 2020 và k hoach tài chInh 05 näm quôc gia. 

- B tn k hoach du tu vn ODA và vn vay uu dãi cüa các nhà tài trq 
nrnc ngoài can déi trong NSNN cho các dr an báo darn theo tin d dã k) kêt 
vii nhà tài trq, khã näng can Mi ngun vn Mi irng, tin d giài phóng mtt 
btng theo quy dijnh cüa Lut Dt diai, näng lirc cüa chü du tu chixang trInh, dir 
an và tin d thirc hin dir an; b trI dü vn cho các d1r an kêt thüc Hip djnh vay 
trong 11am 2020 (nu co). 

- D6i vài các dir an O có c cu hn hçip (bao gm dci an thành phn 
trung uang do các b, ngành là c quan chü quàn quàn l, thçrc hin và dir an 
thành phn dja phung do üy ban nhân dan các tinh, thành ph6 là c quan chü 
quãn quãn l, thirc hin); c quan chü quán dir an thành phn!dja phucing can 
Mi trong dir toán NSDP näm 2020 phü hçip vâi k hoach trung hn du tu vn 
nLr'c ngoài dixçic giao. 

(Biê'u phu'o7lg an phán bá ke' hogch vó'n nithc ngoài ODA, vn vay u'u dâi 
cña các nhà tài trct nám 2020 theo Bku mâu so' 42 ban hành kern theo Thông tu' 
sO 03/2 01 7/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 cia Bç3 K hogch và Du tu' và du'crc g 
kern theo Van ban nay). 

A 

Lp k hoch vn tfr nguôn thu d 1i cho du tu' nhu'ng chira thra 
vao can toi ngan sach nha ntro'c nam 2020 (neu co) 

D nghj Sâ Tài chInh chü trI dir kin k hotch tI.r ngun thu d laj  cho du 
tu nhung chua dua vào can Mi ngân sách nhà mrâc närn 2020 và xây dirng 
phucmg an phân bô chi tiêt theo dung quy djnh cüa Lut Du tu cOng và các mic 
tiêu, nhim v11 quy djnh tai  các Nghj quy& cüa Quc hi, quy djnh cüa ChInh 
phü, Thu tung ChInh phü (neu co) Mi vái trng ngun thu cii th, g1i Sâ Ké 
hoach và Dâu tu d tong hgp, báo cáo theo quy djnh. 

(Bku phtcung an phán bd vó'n tic ngun thu dJ igi cho du tic nhirng chu'a 
du'a vào can dOi ngân sách nhà nu'âc nám 2020 theo Biêu rnáu s 35 kern theo 
Thông tic sO 03/201 7/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 cza Bó Ké hoich và Du tic và 
dup'c gici kern theo Van ban nay,.). 

A 6. I4p ke hocIi chtro'ng triiih MTQG nam 2020 

- Lp k hoach vn các chuo'ng trInh MTQG phái phü hçip vâi các quyt 
djnh phê duyt du lii t&ng chuang trInh (Quyêt djnh s 1 600/QD-TTg ngày 
16/8/2016, Quyt djnh s 1722/QD-TTg ngày 02/9/2016, Quyêt djnh sO 
1760/QD-TTg ngày 10/11/2017 cUa ThU trndng Chinh phU), các quyêt djnh, nghj 
quy& phé duyt nguyen tc, tiêu chI, djnh mUc phân b vn NSTW và tr l vn 
Mi lrng ngân sách dja phuong cUa ti'tng chuong trInh (Quyet djnh sO 
48/2016/QD-TTg ngày 31/12/2016, Quyêt djnh s6 12/2017/QD-TTg ngày 
22/4/2017 cUa ThU tung ChInh phU, Nghj quyt s 66/201 7/ND-HBND ngày 
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12/7/2017 cña HDND tinh), Nghj djnh si 161/2016/ND-CP ngày 02/12/2016, 
Nghj djnh s 120/201 8/ND-CP ngày 13/9/2018 cña ChInh phü và các hrnrng dn 
cüa B chü quãn chuo'ng trInh, các ci quan Trung uong chU trI dtr an thành phân 
thuc chuang trInh và các quy djnh cUa tinh. 

K hoach  du tu vn các chuo'ng trInh MTQG näm 2020 phái phü hcip vi 
K hotch thrc hin các chuorng trInh MTQG giai don 2016 - 2020 và K hoich 
du tu cong trung hn giai doan 2016 - 2020 d diêu chinh ti Quyêt djnh so 
1896/QD-TTg ngày 3 1/12/2018 cüa ThU tuOng ChInh phU. 

(Biuphu'o'ng ánphán bd các chu'ong trinh MTQG näm 2020 thirc hiçn theo 
Biu ,náu so 47.b kern theo Thông tu sd 03/2017/TTT-BKJIDT ngày 25/4/2017 cia 
Bç5 Kê hogch và Dâu tw và dzrç.rc gi'ri kern theo Van ban nay). 

7. Lp k hoch v1n siy nghip dành cho du tir nãm 2020 

Can cü Chi thj s 13/CT-UBND ngày 15/7/2019 cUa ChU tjch UBND tinh 
v xay dirng k hoach phát trin kinh t - xã hi và dir toán ngân sách nhà nuâc 
nàm 2020 và tInh hinh thirc t, d nghj SO Tài chInh chU trI, phi hcip vói các 
dn vj lien quan xây dirng k hoach vn sir nghip dành cho du tu näm 2020 
chi tiêt den tirng danh rniic dçr an, trong do, xác djnh rO thu câu vOn, mic tiêu 
du tu cUa tfrng dir an cii th, gUi Si K hoach và D&u tu d tng hqp, báo cáo 
theo quy djnh. 

(Bie'ii phitong an phân bd vdn sir nghip dành cho dcu tw nám 2020 theo 
Biêu rnâu so 35 kern theo Thông tw sO' 03/201 7/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 cza Bç5 
Ké hogch và Dáu tw và du'ctc gui kern theo Van ban n4y). 

A A A . .7 , , A 
8. Lip Ke hoch von dan tir nam 2020 cna cac dr an dan tu theo hinh 
.t(• A thirc doi tac cong tir (PPP) 

- L.p K hoach  du tu cOng 11am 2020 cho dr an PPP phãi thrc hin theo 
dUng trinh t%r quy djnh cUa Lut Du tu cOng, Nghj ctjth s 63/2018/ND-CP 
ngày 04 tháng 5 näm 2018 cUa ChInh phU v du tu theo hInh thUc di tác cOng 
tu, trong do diii vâi tUng dr an xác dnh rO các phn vn nhu sau: 

- Phèin vn nhà nuOc h trq chun bj d.0 tu d an theo quy djnh tti Diu 6 
Nghj djnh so 63/2018/ND-CP ngày 04 tháng 5 nãm 2018 cUa ChInh phU. 

A h * , , A . , 
- Phan von nha nisoc dong gop vao phan tham gia cua nba nuac (Von ngan 

sách trung uong h trcr và ngân sách da phung tr can déi) cM thirc hin d an. 

- Phn vn nhà du tu gop và huy dng. 

Can cU K hotch du tu cOng trung hn giai don 2016 - 2020, các sâ, ban 
ngành cp tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph 1p và tng hcp phn vn dtu 
tu cOng trong d%r an PPP vào kê hoch dâu tu hng näm vOn NSNN cUa &Yn vi 
mInh. 
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(Biu dir kié'n ki hoach vdn &u tu' nám 2020 cña các dic an PPP thy'c 
hin theo Phy lyc g kern theo Van ban nay). 

III. TO CHIIJ'C THIJ'C HIIN 

1. Trách nhim cüa các don vj lien quan 

a) S& K hoach  và Du tu chñ trl dánh giá tInh hInh thirc hin K hoach 
dau tu cong näm 2019 và tong hqp, xây d'çrng Kê hoach dâu tu cong näm 2020 
cüa tinh, trInh UBND tinh xem xét dê báo cáo HDND tirth cho kiên truóc khi 
gtri B Kê hotch và Dâu tu, BO Tài chInh theo quy djnh. 

b) Si Tài chinh chü trI, ph& hçip vi các &n vi lien quan tng hcp, xây 
dixng kê hoach von tü nguOn thu de 1ti cho dâu tu nhung chua dua vào can dôi 
ngân sách nhà nithc (neuco), von dâu tu nguôn thu sü d'ing dat, von dâu tii tr 
nguôn xO sO kiên thiét, vOn s1r nghip có tinh chat dau ti.r nám 2020, gui S Kê 
hoch và Dâu ttx dê tong hçip chung vào Kê hoach dâu tu cOng näm 2020 cUa cá 
tinh theo quy djnh. 

c) Các si, ban, ngành cp tinh, các c quan thuô'ng tr1rc các chucng trInh 
MTQG, UBND các huyn, thj xã, thành phô và các chü dâu tu: 

- Các s&, ban, ngành cp tinh, co quan thuing trjrc các chixang trInh 
MTQG và các chü dâu tu tO chüc dánh giá tInh hInh thirc hin Kê hoach du tu 
công, các chuang trinh MTQG näm 2019 và xây drng Kê hoach näm 2020 thuc 
thin vj rnInh quân l, gi'ri Si Kê hoach và Dâu tu, Sc Tài chInh dê tong hc'p. 

- UBNID các huyn, thj xã, thành ph hurng dn UBND cp xã dánh giá 
tinh hInh thirc hin Ké hoach dâu tis cOng näm 2019 vá 1p Ké hoach dâu tu 
cOng nàrn 2020 thuc cap inInh quail i darn bâo theo quy djnh. Dông th?i, xây 
dirng Ké hoach dau tu cOng näm 2020 cüa huyn, thj xA, thành phô, trInh HDND 
cüng cap cho kiên dê gui Si Kô hoach và Dâu tu, S?i Tài chInh tong hçip theo 
quy djnh. 

2. Ye tin d triên khai xây diyng k hoch 

a) Trithc ngày 25 tháng 7 nàm 2019, các s, ban, ngành cp tinh, UBND 
các huyn, thj xã, thành phô và các chü dau tu gui báo cáo tInh hInh tic hin 
Kê hoach dâu tu cong näm 2019 và dr kiên Kê hoach dâu tu cOng näm 2020 ye 
S Kê hoach  và Dâu tu dê tOng hqp, 1p Kê hoach  dâu tu cOng näm 2020 cüa cá 
tinh (Lan thu nhât), báo cáo UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, thông qua dC 
báo cáo B Kê hoach và Dâu tu, B Tài chinh. 

b) Trizâc ngày 10 tháng 9 nàm 2019, trén co si kin tháo lun, thm 
djnh cüa Bt Kê hoach và Dâu tu, Sâ Kô hoach và Dâu tu chü trI, phOi hqp vci 
các don vj lien quan hoàn chinh Ké hotch dâu tu cong näm 2020 cüa tinh (Lan 
thu hai), báo cáo UBND tinh xem xét, trInh HDND tinh cho kiên de báo cáo 
B Ki hoach  vâ Dâu tu, B Tài chInh. 

c) Truóc ngày 20 tháng 11 nàm 2019, trên co si dir kin k hoch vn 
du tu cong näm 2020 theo thông báo cüa B Kê hoach và Dâu tu, S& Ké hoach 
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Va Du tu phéd hçip vol các dan vj lien quan hoàn chinh K hoch dâu tu cong 
näm 2020 cüa tinh (Lan thirba), báo cáo UBND tinh, trInh HDND tinh xem xét, 
thông qua dê báo cáo B Kê hoch và Dâu tu, B Tài chInh tong hçip, trInh Thu 
tuOng ChInh phü theo quy dinh. 

d) TrLxOc ngày 31 tháng 12 nàm 2019, can ci'r quy& djnh giao k hoch 
cUa Thu tixOng Chmnh phü, B Kê hoch và Dâu tu, SO Kê hoach và Dâu tix hoàn 
chinh Kê hoach dâu tis cOng näm 2020 cUa tinh, báo cáo UBNID tinh, trInh 
HDND tinh xem xét, ban hành nghj quyêt dê triên khai giao kê hoch chi tiêt 
cho tmg chucmg trinh, dir an theo quy djnh. 

e) Can cü tin d thirc hin nêu trên, UBNID các huyn, thj xâ, thành ph t 
chüc lip, thâm djnh và phê duyt Kê hoach dâu tu cOng nàm 2020 do cap huyn, 
xä quàn 1, dam bào phñ hqp vOi tiên dO nêu trén và quy djnh cüa pháp lut ye 
dâu tu cong. 

A A 3. Che dQ thong tin, bao cao 

D ngh các sO, ban, ngành c.p tinh, UBND các huyn, thj xà, thành ph và 
các chü dâu tu khân trucmg trien khai thrc hin các nOi  dung nêu trên; dông thOi, 
phôi hqp chit ch vOi SO Kê hooch và Dâu tu, SO Tài chInh dê kjp thOi giâi quyêt 
nhfmg khó khn, vux9ng mac phát sinh (nêu co) trong qua trinh thçrc hin. Kê 
hoch dâu ttr cong nrn 2020 cüa các dan vj gui ye SO Kê hoach và Dâu tu, SO 
Tài chInh trtr&c ngày 25/7/2019 dê tong hqp theo quy djnh (Bang van bàn (02 
bàn) và qua thu din tü theo dja chi horn this: tonghop.skhdtthanhhoa.gov.vn). 

(Các bieu mciu nêu trên du'ctc dáng tái trên website cáa So' KI hoçich và 
Dáu tic tgi dja chi http: //skhdt.thanhhoa.gov.vn). 

Rt mong nhn duçrc sir phi hçip chat chë cüa Qu dan vi.!. 

No'i nhân: GIAM DOC 
- Nhix trên (dê t/h); 
- Chü tjch UBND tinh (dé b/c); 
- VP. UBND tinh (dé p/h); 
- S& Kê hoach va Dâu tu: LAnh dao  Sâ, 
Các phàng, ban trirc thuc Si (dé flu); 

-Luu:VT,TH. 
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Biu mu s 34 Don vj báo cáo: 

(Ban hành kern theo Thông tw so' 03/2017/1T-BIcffDTngv 25 tháng 4 nãrn 2017 cüa Các s&, ban, ngành cd tinh, UBND các huyen, thj xa, thành pM va cac 
Bó Kê hoach và Ddu tw) chO ddu lit 

TONG HP NHU CAU VA D1 MEN ICE HOJCH DAU TU' CONG NAM 2020 
Don vi:  Triu dái 

So 
TT 

Ngunvn 

K hoch trung hn 5 näm giai 
don2016-2020 

Nhu cu k hoach näm 2020 Dir kin k hoch nAm 2020 
Ghichü 

Tong so 
Trong 

, 
niroc 

Ngoãi nir6c Tng s 
Trong 

Ngoài nithc Tng s 
Trong 

Ngoäi nr6c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TONG sO 

1 VnNSNN 
- 

Trong dO: 

a)  
V6n du tu trong can 16i ngân sách dja 
phuang - - - 
Trong do: 

- - 
- Ddu tit tit ngun thu sir dung dAt 

-XdskiEn thié't 

- Bi chi ngOn sOch djaphzrong 

b)  V6n ngân sách trung ucing 
- 

Trong dO. vn trOiphilu ChInhphü 

2 Von... 
1 



Biu m.n s 35 Don báo cáo: 
(lIon hank kim theo Thông ftes 03/2017.rflBKHDTngày 25 thông 4 nàm 2017 cia B K ho<nch ci Ddu 1w) Các sO ban, nganh c4p link, UBNI) cOc huyin, 1k, xlI, thanhphd nO các chi 04u to 

CR1 TIET DT/ KIEN RE ROACH DAU TLT NAM 2020 VON (1) 

Dan vi. Trieu dOn 

54 DanhmycdIn 
Nbóm 
dán 

M6drnn 

Quyt djnh dAn hr ban dAu vi qu4t 
djnh dAu hr cuAi cung K ho9ch flung han 5 Si,, 

giai do9n 2016-2020 

K hoch hung h90 
dl gino dn ht nim 

2019 
Nhu cat. kA hoch nlm 2020 Dy kn k ho9ch nlm 2020 

Chudlu 
hr Ghi thu SAqnyAt 

6106; .giy, 
tháng, .im 
banhinh 

TMDT 

1ng aA 
(*Alcicsk 
nguAn vAn) 

Trong do: 
Tng So 

(t4tcic0c 
nguAn vAn) 

Trongd6:vAn.. 

TAngs4 
Trong 60: 

°' 

TAng sA 
(tAtcicIc 
uguAn vAn) 

Trongdi:vAn... 

TAng 
(tAtcãcke 
oguAn von) 

Trongdi:win., 

TAng sA 

Trong dO 

TAng sA 

Thrng dth 

TAng sA 

Trong dO: 

Thu hAt cIa 
khoOn vAn Ong 

tru*c NSTW 

Thank 
loIn nIl 
XDCB 

Thu hAicdc 
MoOn vAn 
(ing ir,,, 

NSTW 

Thank 
loIn nil  
XDCB 

Thu hAl cOc 
khoI,. wAn 
fang frwfac 

NSTW 

ktWl fly 

XDCB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TONG SO 

O NGANH, LINH VT/Cl CHUONG 
TRINH... 

(1) CIt d In hoIn thinh, bàn gino, 
dun yb sfr dyng dAn ngiy 
31112t2019 

I Dyws... - 
2 Dirbn... 

(2) CIa d In d kiAn hoin thbnh nlm 
2020 

_1 DtrOn... 
2 DyOn... 

(3) Cic dy In dauyAn tiAp hobn thknh 
sat. nlm 2020 

I DtzOn... 
2 Dtrin... 

------ 
(4) CIc dy In khOi cIng mOi nlm 2020 

I Dtrán... - —._- — 
2 Dirin.. 

(5) CIc dy In chuAn b( dAu hr 
1 Diran... 
2 DtrOn... 

II NGANH, L!NH WC/ CHUaNG 
TRINH 
PhO.. loai nhur IrOn 

Ghi ak/i: (1) Doi vOl nbng nguAu vAn: VAn can dAt ngdn sOck link, win ngdn sOck Irung wang dOn fir c.Oc chwang lrinh myc 1110, vAn irOi phiAu chinh phi, vAn i/.rngudn hu JA Iqi cho Odu hrnhUflg chwa duo vào c/in ddi ngan sIck nhà nwlIc, vAn s.nghiep dành c/b Ads hi/il nghj lack ra bOo cáo than/s mt51 bids rung. 



Biu mhi s6 38.b 

(Ban hành kern lheo Thông 1w s 03/2017/TT-BKHDT ngày 25 lháng 4 nãrn 2017 cüa BØ K hozch và Ddu lit) 

lion vj blo cáo: 
Các s6 ban, ngành c4o  tin/i, UBND cac huvn, th/xa thank p/id 

và các chü ddu lit 

TONG HP TINH lIP/H TIIIJ'C IIIN xE HOACH MU TU PHAT TRIEN NAM 2019 
Dern vi: Triêu ddn 

Chirong trmnhlngành, ITnh virc 

K hoch nàm 2019 
Khi hrçrng thic hin K ho3ch 
nàm 2019 tinh tn 01/01/2019 dn 

ht ngky 30/6/2019 

Giäi ngkn K hoch nkm 2019 
tInh tfr 01/01/2019 dn ht 

ngIy 30/6/2019 
1Jfc gii ngkn 14 ho3ch nm 2019 

Tong so 
Trong 
nuoc 

Nithc 
ngoui 

Tong so 
Trong 
nithc 

Nir&c 
ngoài 

Tng 
so 

Trong 
nir&c 

Nircrc 
ngoai 

Tong so 
Trong 
nu*c Ntróc ngoIi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TONG SO - 

I Vn ngân sách nhà nirbc 

1 Can d61 ngân sách dja phirong — 
Trong do: 

- Chudn bj ddu tit 
- 

- T/wchindtán 

a Vn du tu trong can d6i theo tibu chj 

tu tir ngun thu sü di,ing &tt 

Trong do: 

- P/iOn bd vdn lheo dii an — 
• Von didu l qu9 hO trciphát triên th ding &fi 

c Dbu tutu ngun thu x s6 kin th4t 

d Bôi chi ngan sách dja phtrang 

2 Ngân sách trung irong 

a dc chwong (rink mwtiêu QuOcgia 
- 

(1)  Chuangtrmnh... 

(2)  Chuong trmnh... 

b Cdc chuong wink mic lieu 

(1)  Chuangtrinh... _________ 
(2)  Chuong trinh... 

II VEn... 

1 Nganh, linh vuc, chuong trinh 

2 - Nganh, llnh virc, chucng trinh 
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Biu mu s 47.b 

(Ban hành kern theo Thông 1wst 03/2017/Tr-BKIJDTngày 25 thông 4 .'árn 2017 côa B5 Khogch và Du iw) 

DJJ KIEN ICE HOACH CHU'ONG TR1NH MTQG NAM 2020 

flon v báo cio 

Các ca quan thw&ng tn/c chuvng trinh, UBND các huyen, 
tlij xä t/zànhphd. 

Don vj: Triêu elOng 

TI' Cb.rong trioh 

K ho9Ch ung he.. gini 6nn 2016 
Kt ho;ch trong hpn gin. do9n 2016-2020 do 

gino dn hét nlm 2019 
D kin i.e ho9ch nOm 2020 

Ghi chi 

TCng tC 

Trongdi: 

TCng nC 

Trongdi: 

TCng tO 

Trongdi: 

NSNN 

Tin 
dyn 

tiAntir 
phit 
tflCfl 

N8uen 
lb.. tiC igi 
cho tiC.. 
twninmg 
chic.. inn 
vbo cOn 
oi NSNN 
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nguCn 

vCn khic 

NSNN 

Tin 
dung 

phil 
tflen 

dAnt.r Ioh.mgrhna  

Nguen thn 
tiC 19i cho 

tn 

dim yb 
con 
NSNN 

Cic 
nguCn 

vCn khic 

NSNN 

Tin 
dung 

.IC..t.r 
phit 
triOn 

Ng..e.. 
thn tiC i0i 
cho tiC.. 
tonh.mg 
chin. inn 
ybo cOn 

d6i 
NSNN 

von lihic 

NSTW NSDP NS1W NSDP NSTW NSOP 

DTPT SN 

DTPT SN 

DTPT SN 

DTPT SN 

DTPT SN 

DTPT SN 
Trong 
rnrbc 

Ngobi 
rnm*c 

Trong 
nirot 

Ngnbi 
sumac 

Trong 
n.ruc 

Ngobi 
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Trong 
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Ngobi 
nu*c 

Trong Ngobi 
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Trong Ngobi 
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TONG SO 

1  CHIJ'ONG TRiM! — 
Dir an thãnh phhnl... 

an thàth phn 2... - 

2 CIIUtING TRiNil 
 Phân Ioai thu trén 



Dan v báo cáo: Các sO ban, ngành cop tinh, UBND các hiyn, thjxO, thànhph 

Phy lye: Df MEN xE HOCH NAM 2020 THTC HIN CAC DII AN DAU TU THO RiNil ThC DOI TAC CONG - TU (PPP) 
'Dan vj: Tnçu iz 

sA 
Danh myc dy O 

Thri gian 

KC-HT 
Hinh thii'c 

hgp dAng 
'rA.g VOn 

du to 

Dy' kin l hoych trung hyn 5 näm 2016-2020 LOy k vn 08 b tn dn thbi dim báo cáo Dy kin k hoch oSm 2020 

Ghi chO 

Vin nhI nirirc dOug gOp 

van phAn tham gin cOa 
Nha fltC VAn nba 

nu*c chuAn 
bj dy an 

VAn do nhb thiu ty huy dng 

Vn nba noire 
dOug gOp yb 

phAn tham gin 
cOn Nhb nirO'c 

VAn 
nhà 

ntr6'c 
chuAn 

bj di an 

Vn do nba thAn ty' huy 

ng 

Vtn nba nirfrc doug gop 
yb phAn tham gin cOn 

Nhb noire VAn nhà 

nu&c 
choAn bj 

dv 

VAn do nba tbAu ty' huy dng 

NSTW hA 
trç 

NSDP ty cm 

doi 
TAngo6 

Trong 06: 

NSTW 
ho try 

NSDP 
ty' cáo 

doi 
Tong so 

Tron 06: 

NS1'W hA 
try 

NSDP t 
can dAi 

TAng sA 

Tron 66: 

VAn chi 
sir hOts 

VAn vay 
VAn 

thu sir 
bOo 

VAn vay 
VAn chii 

Sir hOts 
VAn vay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

TONG sO 
ICIc dy ás hobo thbnh, bàn 

gino, don vbo sir dyng dAn 
ngIy3l/12t1019 — - - 

I Dsrbn... 

2DlrOn... - 
11 

I 

Các dy an dy kiAn hobo 

 thbnh nato 2020 
Dirán... 

2 Drán... 
HI Cic dy an chuy6n tiAp homn 

thbnh san n8m 2020 - - - - 
I Dubn... 
2 Dán... 

IV Các dy an khbl cong mu nato 
2020 

I 
- 

Dtrbn... - - 
2Dsán... 

- 
- - - - - 
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