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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 117/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Kế hoạch đầu__________________
tư phát triển năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm
2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 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 Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm
2022;
Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Nhà nước năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận;
Xét Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về kế hoạch
đầu tư phát triển năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 với các nội
dung như sau
1. Kế hoạch huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội kế hoạch năm 2022
- Tổng vốn huy động: tổng vốn đầu tư toàn xã hội kế hoạch năm 2022 huy
động khoảng 30.500 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước 3.885 tỷ đồng
chiếm 12,7%; vốn FDI, vốn các thành phần kinh tế và dân cư 26.615 tỷ đồng,
chiếm 87,3%.
- Nguồn vốn:
+ Nguồn vốn ngân sách địa phương: 870,080 tỷ đồng, trong đó: chi xây
dựng cơ bản tập trung 309,98 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 269,8 tỷ đồng, vốn xổ
số kiến thiết 70 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương 220,3 tỷ đồng;
+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.615 tỷ đồng, trong đó: vốn trong
nước 905 tỷ đồng; vốn nước ngoài 710 tỷ đồng;
+ Vốn các Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.235 tỷ đồng, trong
đó: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông: 500 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải: 700
tỷ đồng; các Bộ ngành khác: 35 tỷ đồng;
+ Vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp Nhà nước 80 tỷ đồng;
+ Vốn FDI, các thành phần kinh tế khác và dân cư: 26.615 tỷ đồng, gồm:
Vốn FDI và vốn các thành phần kinh tế khác 22.915 tỷ đồng và vốn dân cư 3.700
tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục số 1,2 đính kèm.)
2. Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý kế hoạch giao đầu năm 2022
- Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 905 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục
số 3 đính kèm).
- Vốn nước ngoài: 710 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục số 4 đính kèm).
- Vốn ngân sách địa phương: tổng vốn 870,080 tỷ đồng, trong đó: chi xây
dựng cơ bản tập trung 309,98 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 269,8 tỷ đồng, vốn xổ
số kiến thiết 70 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương 220,3 tỷ đồng (Chi tiết
theo phụ lục số 5 đính kèm).
3. Dự kiến danh mục công trình trọng điểm nguồn vốn ngân sách Nhà
nước năm 2022: có 4 công trình, trong đó 2 công trình đẩy nhanh tiến độ và 2
công trình khởi công mới, gồm:
- Công trình đẩy nhanh tiến độ 2 công trình: Môi trường Bền vững các
thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Hồ chứa
nước Sông Than.
- Công trình khởi công mới 2 công trình: Đường nối từ thị trấn Tân Sơn,
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng; Xây dựng Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu (Chi tiết theo
phụ lục số 6 đính kèm).
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4. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm
- Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương chưa phân bổ chi tiết cho
từng danh mục dự án, gồm: chuẩn bị đầu tư; bù hụt thu năm 2021, thanh toán công
trình hoàn thành khi có quyết toán và các nhiệm vụ khác, Ủy ban nhân dân tỉnh báo
cáo thường trực hđnd tỉnh xem xét, thống nhất trước khi phân bổ thực hiện.
- Đối với vốn các nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung trong năm khi
cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.
- Đối với các nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm, Ủy ban
nhân dân tỉnh phân khai chi tiết, triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật
và báo cáo kết quả phân bổ cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai
thực hiện giám sát theo quy định pháp luật.
- Đối với nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết thuộc nguồn vốn
ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ từng dự án
tương ứng với từng loại nguồn vốn cụ thể để có cơ sở thực hiện giải ngân theo quy
định của Bộ Tài chính; báo cáo kết quả phân bổ cho Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực
hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện kế
hoạch đầu tư phát triển cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.
2. Giao 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 có nhiệm vụ
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI Kỳ họp
thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_________________________
ĐVT: tỷ đồng
Năm 2021

STT

Chỉ tiêu

1

2
TỔNG SỐ
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VỐN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP
Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư
nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN
Vốn doanh nghiệp Nhà nước
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Vốn Chương trình mục tiêu
+ Vốn trong nước
+ Vốn ngoài nước
Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia
VỐN CÁC BỘ NGÀNH TRUNG
ƯƠNG QUẢN LÝ
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Bộ Giao thông vận tải
Bộ, ngành khác
VỐN CÁC THÀNH PHẦN KT VÀ
VỐN KHÁC
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các
thành phần kinh tế khác
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Vốn các thành phần KT
Vốn Dân cư

A
I
a
1
2
3
b
1

2
II
1
2
3
B
1

2

KH năm
2021

So sánh
Kế hoạch
Ghi chú
Ước TH năm 2022 UTH 2021/ KH 2022/
năm 2021
KH 2021 UTH 2021

3
26.500
3.230
2.195
1.000
750

4
29.920
2.570
2.100
770
700

5
30.500
3.885
2.650
850
770

6=4/3
112,9%
79,6%
95,7%
77,0%
93,3%

7=5/4
101,9%
151,2%
126,2%
110,4%
110,0%

250
1.195
1.006
533
473
189

70
1.330
1.330,0
880,0
450,0

80
1.800
1.615
905
710
185

28,0%
111,3%
132,2%
165,1%
95,1%
0,0%

114,3%
135,3%
121,4%
102,8%
157,8%

1.035

470

1.235

45,4%

262,8%

400
600
35

400
50
20

500
700
35

100,0%
8,3%
57,1%

125,0%
1400,0%
175,0%

23.270

27.350

26.615

117,5%

97,3%

20.870

23.750

22.915

113,8%

96,5%

2.500
18.370
2.400

3.800
19.950
3.600

915
22.000
3.700

152,0%
108,6%
150,0%

24,1%
110,3%
102,8%
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Biểu số 2

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN GIAO ĐẦU NĂM
KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_________________________
ĐVT: tỷ đồng
STT

1

2
a
b

Chỉ tiêu

TỔNG SỐ
Vốn ngân sách địa phương
- Chi XDCB vốn tập trung trong nước
- Thu tiền SD đất
- Xổ số kiến thiết
- Bội chi ngân sách địa phương
Vốn Ngân sách Trung ương
Vốn trong nước
Vốn nước ngoài

KH đầu năm 2022

2.485.080
870.080
309.980
269.800
70.000
220.300
1.615.000
905.000
710.000

Ghi chú
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Biểu số 6

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_________________________
STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Công trình đẩy nhanh tiến độ
1

2

Hồ chứa nước Sông Than
Dự án Môi trường Bền vững các
thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Công trình khởi công mới

BQL dự án đầu tư XD các
công trình Nông nghiệp
và PTNT
Ban Xây dựng năng lực
và thực hiện các dự án
ODA ngành nước
BQL dự án đầu tư XD các
công trình Nông nghiệp
và PTNT

3

Xây dựng Kênh chuyển nước Tân
Giang - Sông Biêu

4

Đường nối từ thị trấn Tân Sơn,
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận BQL dự án đầu tư XD các
công trình Giao thông
đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ghi chú

