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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA

 để trả nợ gốc năm 2022
         (Tài liệu trình tại Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Khoá XVII)

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; ngày 
07/12/2021 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2289/QĐ-BTC về việc giao dự 
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, trong tổng số kế hoạch vốn giao cho 
tỉnh Hải Dương: Vốn Đầu tư phát triển bổ sung có mục tiêu (vốn nước ngoài) 
221,887 tỷ đồng; Vốn vay lại 231,1 tỷ đồng (vay bù đắp bội chi 209,2 tỷ đồng; 
vay để trả nợ gốc 21,9 tỷ đồng). Kế hoạch phân bổ chi tiết các nguồn vốn cấp 
phát và vốn vay lại cho các dự án sử dụng vốn ODA như sau:

STT Tên dự án
Vốn cấp phát 

từ NSTW
(Tỷ đồng)

Vốn vay lại
(Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn 
cấp phát/ 

vay lại (%)

1 Dự án sửa chữa và 
nâng cao an toàn đập 
tỉnh Hải Dương

101,410 33,803 75/25

2 Dự án phát triển tổng 
hợp các đô thị động 
lực tỉnh Hải Dương

120,447 175,397 40,7/59,3

Cộng 221,887 209,200

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 28/12/2021  
“Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022”, UBND tỉnh 
ban hành các Quyết định giao kế hoạch số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 và 
số 4065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, trong đó sử dụng nguồn vốn NSĐP (vốn 
ngân sách tỉnh) 21,9 tỷ đồng để trả nợ vay.

Do vậy tỉnh không có nhu cầu vay để trả nợ gốc là 21,9 tỷ đồng theo Quyết 
định số 2289/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính (trong tổng vốn vay 
trong năm 231,1 tỷ đồng). 

Ngày 25/02/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 1824/BTC-ĐT “Về việc phân 
bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hải Dương”. 



Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương phân bổ kế 
hoạch vốn vay lại cho các dự án ODA của tỉnh trong phạm vi các nguồn được 
cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo tỷ lệ cấp phát/cho vay lại đã được phê duyệt 
của các dự án và đảm bảo tổng kế hoạch vốn vay lại được giao không vượt tổng 
số vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại của tỉnh năm 2022 (phân bổ nốt 
21,9 tỷ đồng còn lại chưa sử dụng). 

Thực tế kế hoạch vốn ODA năm 2022 đã phân bổ cho dự án “Phát triển 
tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” là 
295,874 tỷ đồng, chưa đảm bảo cơ cấu nguồn vốn về vốn cấp phát/vay lại là 
30%/70% (Theo mức phân bổ vốn thực tế: phần cấp phát từ NSTW 120,477 tỷ 
đồng và phần vốn vay lại 175,397 tỷ đồng, cơ cấu vốn mới chỉ ở mức 
40,7%/59,3%). Do đó, để đảm bảo triển khai dự án theo tiến độ đầu tư, phù hợp 
với cơ cấu vốn ODA và kế hoạch giải ngân trong năm 2022, UBND tỉnh đã có 
văn bản số 675/UBND-VP ngày 16/3/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn bội chi 
NSĐP năm 2022 để phân bổ cho dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực 
- thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” nhằm đảm bảo cơ cấu nguồn vốn về 
vốn cấp phát/vay lại là 30%/70%.

Trước mắt, căn cứ văn bản số 1824/BTC-ĐT ngày 25/02/2022 của Bộ Tài 
chính nêu trên, để bổ sung, tăng tỷ lệ vốn vay lại cho dự án “Phát triển tổng hợp 
các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”, UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh quyết định:

1. Phân bổ 21,9 tỷ đồng từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc năm 2022 (theo 
Quyết định số 2289/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính) cho dự án 
“Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương”.

Chủ đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.
2. Căn cứ kế hoạch vốn giao tại mục 1 trên, Chủ đầu tư dự án có trách 

nhiệm khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thực 
hiện đầu tư và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022 theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư nguồn NSNN hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 7;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

    Triệu Thế Hùng
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