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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021 sang năm 2022 
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch 
đầu tư công vốn NSĐP năm 2021 sang năm 2022, Ban kinh tế - ngân sách có ý 
kiến như sau:

I. Về thẩm quyền ban hành
Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công quy định:
- Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn sau.

- Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm 
đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính 
phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực 
hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau.

Do đó, tại kỳ họp này, việc HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết 
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 
2021 sang năm 2022 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung của Tờ trình
1. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho phép kéo 

dài thời gian thực hiện và giải ngân 156 tỷ 932,1 triệu đồng cho 147 dự án, bao 
gồm 05 dự án sử dụng ngân sách tỉnh (số tiền 19 tỷ 537,208 triệu đồng); 41 dự 
án sử dụng ngân sách cấp huyện (số tiền 75 tỷ 430,7034 triệu đồng) và 101 dự 
án sử dụng ngân sách cấp xã (số tiền 61 tỷ 964,1886 triệu đồng). Các dự án cơ 
bản phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 
ngày 06/4/2020, cụ thể:

- Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; 
- Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2022; 
- Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, 

kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước năm 2021 nhưng chưa 
được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2022;
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- Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên 
nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc 
dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; 

- Địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không 
thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

III. Một số kiến nghị, đề xuất
Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Yêu cầu cơ quan tham mưu, lãnh đạo chính quyền cấp huyện và cấp xã 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh về tính chính xác của thông tin, số 
liệu các dự án, công trình đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu 
tư công. 

- Gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thẩm định, phê 
duyệt, bố trí vốn và thực hiện dự án đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương 
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm 
thu khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn 
giao theo quy định của pháp luật hiện hành; gắn kết quả giải ngân với đánh giá 
hoàn thành nhiệm vụ được giao và đến ngày 31/12/2022 không giải ngân hết kế 
hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là một trong các tiêu chí để xem 
xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán 
bộ, công chức liên quan theo quy định.

- Trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch, báo cáo chi tiết số thực 
tế giải ngân các dự án của cả năm kế hoạch và số vốn của các dự án được phép 
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm kế hoạch; kịp thời 
báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết: 
- Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết. 
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 

kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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