
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      208    /TTr-UBND Phan Thiết, ngày  05    tháng 12 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công và danh mục  

công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2023  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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 Nghị quyết số 973/UBNVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định 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 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định 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 Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành 

phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND thành phố 

Phan Thiết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND thành phố 

Phan Thiết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND thành 

phố Phan Thiết về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

thành phố Phan Thiết giai đoạn 2021-2025; 

UBND thành phố Phan Thiết đề nghị HĐND thành phố Phan Thiết xem xét 

cho ý kiến thông qua kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của 

thành phố Phan Thiết năm 2023, nội dung cụ thể như sau: 

 

 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 05 
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I. Kế hoạch đầu tư công năm 2023:                         

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023:      251.550 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh giao trong dự toán: 155.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:                         150.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tập trung:  5.000 triệu đồng. 

b) Nguồn quỹ đất vượt thu thành phố:      96.550 triệu đồng. 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023:  251.550 triệu đồng. 

- Dự án chuẩn bị đầu tư:   1.600 triệu đồng; 

- Dự án hoàn thành:   46.586 triệu đồng; 

- Dự án chuyển tiếp:   114.374 triệu đồng; 

- Quy hoạch:   12.922 triệu đồng; 

- Dự án khởi công mới:  36.200 triệu đồng; 

- Hỗ trợ giao thông nông thôn và Nhà nước hỗ trợ đầu tư:  4.000 triệu đồng; 

- Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới:  4.000 triệu đồng; 

- Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng hội trường khu phố, thôn:  5.000 triệu đồng; 

- Bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính 

sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh: 4.000 triệu đồng; 

- Dự phòng:  22.868 triệu đồng. 

    (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

II. Danh mục các công trình bức xúc trên địa bàn thành phố trong năm 

2022 gồm 05 dự án (02 dự án chuyển tiếp và 03 dự án mới), cụ thể: 

1. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố 

(chuyển tiếp). 

2. Công viên Thương Chánh (chuyển tiếp). 

3. Nâng cấp đường Trần Quý Cáp. 

4. Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài. 

5. Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía 

đường Trưng Trắc. 

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 và các công 

trình bức xúc của thành phố, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các 

biện pháp đã nêu trong báo cáo của UBND thành phố đã trình HĐND thành phố. 

Tiếp tục theo dõi và có kế hoạch cân đối các nguồn vốn để thực hiện cấp phát kịp 

thời theo tiến độ đầu tư, đảm bảo công trình có khả năng thực hiện hoàn thành trong 
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năm, đặc biệt chú ý đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời 

sống nhân dân và phục vụ kinh tế xã hội của địa phương. 

Trên đây là Tờ trình của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công và danh 

mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2023, UBND thành phố kính 

trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 05 xem xét, quyết nghị./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT. Thành ủy, HĐND tp; 
- Chủ tịch và PCT UBND tp; 
- Ban KT-XH tp; 
- Đại biểu HĐND tp; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QHĐT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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