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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2022

Qua xem xét Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 19/7/2021 về dự kiến kế 
hoạch đầu tư công năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021:
Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được HĐND tỉnh quyết nghị theo Nghị 

quyết 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với tổng kế hoạch vốn là 6.373,538 tỷ 
đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 
3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 5.303,538 tỷ đồng. Trong năm, UBND 
tỉnh đã chuyển nguồn 225 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 
năm 2020 sang năm 2021 và bổ sung 105,23 tỷ đồng từ nguồn khai thác quỹ đất 
(100 tỷ đồng) và cải cách tiền lương (5,23 tỷ đồng). Theo đó, kế hoạch đầu tư 
công toàn tỉnh là 5.633,768 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/7/2021, kế hoạch vốn đã 
phân bổ là 5.197,277 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch vốn. 

Qua theo dõi, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy tiến độ giải 
ngân còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, tính đến ngày 30/6/2021, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 29% trên tất cả 
các nguồn vốn. Đáng chú ý hơn, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh do các Ban 
quản lý chuyên ngành, các sở, ngành làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân đạt thấp (kế 
hoạch vốn năm 2021 chỉ đạt 13%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài chỉ đạt 26%); 
hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 95 dự án chưa giải ngân (tỷ lệ 0%). 

Trong khi đó, nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý I/2021 là 1.076,7 
tỷ đồng, tăng hơn so với quý IV/2020 (tăng 44 tỷ đồng); trong đó một số chủ 
đầu tư có nợ lớn như: Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai 423,5 tỷ đồng, Sở 
Giao thông vận tải 20,3 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 17,7 tỷ 
đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 10 tỷ đồng; 
một số huyện có nợ xây dựng cơ bản lớn như Tiên Phước (110,4 tỷ đồng, trong 
đó nợ từ ngân sách cấp huyện 89,4 tỷ đồng), Đại Lộc (81,9 tỷ đồng, trong đó nợ 
từ ngân sách cấp huyện 55,8 tỷ đồng), Duy Xuyên (80,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ 
ngân sách cấp huyện 63,9 tỷ đồng), Tam Kỳ (55,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách 
thành phố nợ 48 tỷ đồng). 

Trong tình hình hiện nay, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 
những tháng cuối năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân và tăng thu cho ngân 
sách. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có những 
giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân như nộp trả, 
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điều chuyển kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 không có khả năng giải ngân; 
điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn; giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức kiểm 
tra, rà soát công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư của các chủ đầu tư; việc giải quyết 
các hồ sơ, thủ tục ở các sở, ngành liên quan1, để xác định rõ hơn nguyên nhân 
chậm giải ngân (ách tắc ở khâu nào, cơ quan, đơn vị nào) để có giải pháp khắc 
phục trong thời gian đến.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 
công tác thẩm tra, phê duyệt hồ sơ quyết toán. Đồng thời, có biện pháp quyết liệt 
xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022:
Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

sau phải được HĐND cùng cấp thông qua trước ngày 25/7 hằng năm, bao gồm 
chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với tổng nguồn vốn 
đầu tư công năm 2022 dự kiến 7.169,3 tỷ đồng và các nguyên tắc, tiêu chí, thứ 
tự ưu tiến bố trí vốn, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2022. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công 
năm 2022 để UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định 
theo quy định. 

Ngoài ra, dự kiến trong năm 2022 có 56 dự án khởi công mới, trong đó có 43 
dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, trong khi đó dự án chuyển tiếp sang 
năm 2022 cũng rất lớn. Do đó, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét giao Thường trực 
HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh rà soát cụ thể từng danh mục đối với các dự 
án khởi công mới chưa phê duyệt chủ trương đầu tư (chi tiết danh mục kèm theo) 
về sự cần thiết, nội dung, quy mô đầu tư, khả năng cân đối ngân sách; phương án 
phân bổ kế hoạch vốn, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình 
HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm 2021; đảm bảo ưu tiên bố trí đủ vốn 
thanh toán nợ khối lượng, các dự án chuyển tiếp hoàn thành theo tiến độ được phê 
duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, hạn chế tình trạng đầu tư dàn 
trải, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đối với các dự án đã có quyết định chủ 
trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 
chuẩn bị đầu tư và các thủ tục có liên quan nhằm sớm triển khai dự án.

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, theo dõi sát tình 
hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách năm 2022, 
tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn đưa vào cân đối ngay trong kế hoạch đầu tư 
công năm 2022, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, rà soát một số 
nhiệm vụ chi chưa thật sự hợp lý để bổ sung cho chi đầu tư. 

1 58/74 dự án mới chưa được thẩm định và chưa trình hồ sơ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ 
thuật dự toán
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3. Về dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 
Đề nghị cơ quan chuyên môn sửa đổi các nội dung tại Điều 2 về tổ chức 

thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, hoàn 
chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự 
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 
CPVP; các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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