
 

 

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              TỈNH CÀ MAU                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

      Số:           /NQ-HĐND                         Cà Mau, ngày      tháng 12 năm 2022         

 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019); 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ Tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau; 

Xét Tờ trình số… /TTr-UBND ngày… tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số … /BC-HĐND ngày … tháng 11 

năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;  

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và 

thống nhất. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 

- Đối với Kế hoạch đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý: bổ 

sung 04 danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -

2025, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai bố trí kế hoạch vốn để tiếp tục thực 

hiện sau khi dự án đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo đúng quy 

định. 

(Kèm theo Phụ lục IV). 

 

HỎA TỐC 
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- Đối với Kế hoạch vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: bổ sung 07 

danh mục dự án, với kế hoạch vốn 154.238 triệu đồng vào Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bao gồm 01 danh mục dự án (Dự án Trung tâm 

điều hành dịch vụ đô thị thông minh (IOC), với kế hoạch vốn 28.138 triệu đồng) 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung danh mục và kế hoạch vốn 

vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 và 06 dự án bổ sung mới. 

(Kèm theo Phụ lục VI.1). 

- Đối với Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết: bổ sung 20 danh mục dự án, nội 

dung chi, với kế hoạch vốn 991.350 triệu đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025; bao gồm 06 danh mục dự án, nội dung chi, với kế 

hoạch vốn 90.967 triệu đồng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ 

sung danh mục và kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số 

kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 tại các Nghị quyết: số 08 và số 11/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022; số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 và 14 dự án, nội dung bổ 

sung mới. 

(Kèm theo Phụ lục VII.1). 

Điều 2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

tỉnh Cà Mau như sau: 

Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau 

sau điều chỉnh là 22.075.126 triệu đồng, trong đó: 

1. Vốn ngân sách trung ương: 8.516.591 triệu đồng, cụ thể: 

a) Vốn trong nước: 7.189.690 triệu đồng; được phân bổ như sau: 

- Vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực: 6.089.473 triệu đồng, cụ thể: 

+ Y tế, dân số và gia đình: 2.347.313 triệu đồng; 

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 157.866 triệu đồng; bao 

gồm bố trí thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương 82.373 triệu đồng; 

+ Khu công nghiệp và khu kinh tế: 74.250 triệu đồng; 

+ Giao thông: 3.336.822 triệu đồng; bao gồm bố trí thu hồi các khoản ứng 

trước ngân sách trung ương 100.000 triệu đồng; 

+ Môi trường: 79.222 triệu đồng; 

+ Quốc phòng: 94.000 triệu đồng. 

- Vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: 713.217 triệu đồng; 

trong đó: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 160.756 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 100.111 triệu đồng. 
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+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 452.350 

triệu đồng. 

- Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 387.000 triệu 

đồng; phân bổ cho các lĩnh vực như sau: 

+ Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa, thích 

ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai: 210.000 triệu đồng; 

+ Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở: 177.000 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục I). 

b) Vốn nước ngoài: 1.211.901 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh 

vực sau: 

+ Môi trường: 330.030 triệu đồng; 

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 881.871 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục II). 

c) Kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (bố trí năm 

2021): 115.000 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục III). 

2. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 13.550.204 triệu đồng; trong đó: 

a) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.827.000 triệu đồng; trong đó, đầu tư 

từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý: 926.856 triệu đồng; đầu tư từ nguồn 

thu sử dụng đất của các huyện, thành phố: 900.144 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục IV và VIII). 

b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 521.200 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục V). 

c) Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 3.421.756 triệu 

đồng; được phân bổ như sau: 

- Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: 2.128.962 triệu đồng, được 

phân bổ cho các lĩnh vực sau: 

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp: 29.541 triệu đồng; 

+ Giao thông: 508.597 triệu đồng; 

+ Hạ tầng đô thị: 85.279 triệu đồng; 

+ Môi trường: 23.500 triệu đồng; 

+ Khu công nghiệp, khu kinh tế: 41.837 triệu đồng; 

+ Khoa học, công nghệ: 5.439 triệu đồng; 

+ Công nghệ, thông tin: 79.138 triệu đồng; 

+ Quản lý Nhà nước: 994.995 triệu đồng; 
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+ Quốc phòng, an ninh: 153.851 triệu đồng; 

+ Quy hoạch tỉnh: 39.608 triệu đồng; 

+ Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: 46.334 triệu đồng; 

+ Thanh toán khối lượng tồn đọng khi quyết toán và thu hồi các khoản 

ứng trước vốn ngân sách trung ương không đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn 

ngân sách trung ương: 59.843 triệu đồng; 

+ Chuẩn bị đầu tư: 7.000 triệu đồng; 

+ Chi trả nợ gốc: 54.000 triệu đồng. 

(kèm theo Phụ lục VI.2). 

- Vốn ngân sách tập trung hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố: 1.292.794 

triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục VIII). 

d) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7.780.248 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục VII.2). 

3. Vốn đầu tư 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: 8.331 triệu đồng. 

(Kèm theo Phụ lục IX). 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. 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 Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày … tháng 12 năm 2022./.       
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;    
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;                                 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT. 

     

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Tiến Hải 


