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TỜ TRÌNH
Cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian 
thực hiện và giải ngân sang năm 2022  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 
lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 
tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của HĐND tỉnh tại Kỳ 
họp thứ 6, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026,

Theo các quy định về khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2021 tại Công văn 
số 9261/UBND-KTTH ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh và qua rà soát, báo cáo 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp số liệu từ Kho bạc nhà nước tỉnh, các Sở, 
Ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh đã 
có Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 trình HĐND tỉnh cho kéo dài 
thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách 
địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022, với tổng số tiền: 
613.450.105.548 đồng; trong đó, ngân sách cấp tỉnh: 481.021.318.350 đồng, ngân 
cấp huyện: 111.810.383.257 đồng, ngân sách cấp xã: 20.618.403.941 đồng và đã 
được HĐND tỉnh thống nhất tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 
ngày 18/3/2022. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1867/UBND-TH ngày 
30/3/2022 chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 theo đúng quy định.

Nay, qua báo cáo của các cơ quan chức năng thì số liệu kế hoạch vốn ngân 
sách địa phương năm 2021 thực tế đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
sang năm 2022 có sự chênh lệch so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022 của UBND tỉnh. UBND tỉnh xin rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các 
ngành, địa phương, chủ đầu tư rà soát, thống nhất về số liệu trước khi báo cáo 
HĐND tỉnh. Để đảm bảo đầy đủ thủ tục thực hiện giải ngân các nguồn vốn, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị HĐND 
tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 
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2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) được kéo dài thời gian 
thực hiện và giải ngân sang năm 2022, cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC RÀ SOÁT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG NĂM 2021 ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI SANG NĂM 2022 TẠI CÁC 
PHỤ LỤC KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 1433/TTR-UBND NGÀY 14/3/2022 
CỦA UBND TỈNH 

1. Trình tự thực hiện 
- Trên cơ sở danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài 

sang năm 2022 của các địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 44/TTr-
SKHĐT ngày 11/3/2022 tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 1433/TTr-
UBND ngày 14/3/2022 trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, 
cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022 và được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương 
cho phép kéo dài tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022. 

Thực hiện Công văn số 1867/UBND-TH ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh 
về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 nguồn 
ngân sách địa phương sang năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 
675/SKHĐT-QHTH ngày 31/03/2022 gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Sở, ban, 
ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục giải 
ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) năm 2021 
được phép kéo dài sang năm 2022.

Qua rà soát, đối chiếu lại số liệu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh Quảng Nam và các chủ đầu tư, các ngành, địa phương liên quan có báo 
cáo về việc chênh lệch số thực tế và và số liệu kế hoạch vốn năm 2021 cho phép 
kéo dài sang năm 2022 tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022. UBND tỉnh đã có các Công văn: số 2278/UBND-TH ngày 15/4/2022. 
số 2463/UBND-TH ngày 24/4/2022 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát 
chặt chẽ lại số liệu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa 
phương kéo dài giải ngân sang năm 2022. 

Căn cứ số liệu tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đã có Công văn số 1197/SKHĐT-QHTH ngày 30/5/2022 đề nghị Sở 
Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp có ý kiến về kéo dài thời gian thực 
hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 
Theo đó, Sở Tài chính có Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 07/6/2022, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh có Công văn 159/KBQN-KSC ngày 31/3/2022, Công văn số 
313/KBQN-KSC ngày 10/6/2022 trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp lại số liệu và có Tờ trình số 118/TTr-SKHĐT 
ngày 20/6/2022, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh và 
bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022.

2. Tổng hợp số liệu thực tế kế hoạch vốn năm 2021 nguồn ngân sách 
địa phương đề nghị kéo dài sang năm 2022
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Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo 
của 17 UBND huyện, thị xã, thành phố1 và lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh), tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 
2021 thực tế đề nghị kéo dài sang năm 2022 là 416.072.422.864 đồng, giảm 
197.377.682.684 đồng so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của 
UBND tỉnh. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh là 295.183.703.189 đồng (giảm 
185.837.615.161 đồng), ngân cấp huyện là 102.590.051.121 đồng (giảm 
9.220.332.136 đồng), ngân sách cấp xã là 18.298.668.554 đồng (giảm 
2.319.735.387 đồng). Cụ thể như sau:

2. 1. Vốn ngân sách cấp tỉnh: 
Tổng kế hoạch vốn năm 2021 thực tế ngân sách cấp tỉnh không giải ngân 

hết, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 
295.183.703.189 đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước: 286.625.627.509 đồng (giảm 185.837.615.161 đồng).
- Vốn ngân sách tỉnh theo ngành, lĩnh vực: 105.367.169.402 đồng (giảm 

6.174.102.161 đồng)
- Nguồn thu sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho các địa phương: 

117.097.726.507 đồng (giảm 163.739.979.000 đồng).
- Vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 

64.187.731.600 đồng (giảm 15.923.534.000 đồng)
b) Vốn nước ngoài tỉnh vay lại: 8.531.075.680 đồng. 
2.2. Vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã
Tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách cấp huyện và cấp xã năm 2021 đề nghị 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 120.888.719.675 đồng 
(giảm  11.540.067.523 đồng), gồm:

- Ngân sách cấp huyện: 102.590.051.121 đồng (giảm 9.220.332.136 đồng) 
- Ngân sách cấp xã: 18.298.668.554 đồng (giảm 2.319.735.387 đồng).
3. Nguyên nhân chênh lệch 
Việc chênh lệch số liệu thực tế kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 

2021 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 so với số 
liệu tại Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh do các 
nguyên nhân sau:

(1) Đối với các nguồn vốn ngân sách tỉnh giao cho các địa phương gồm 
nguồn thu sử dụng đất2 và nguồn hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, một 
số UBND cấp huyện chưa phân bổ chi tiết theo từng dự án; đồng thời, một số dự 
án không có mã số dự án nên chưa qua hệ thống trên Kho bạc Nhà nước do đó cơ 
quan Kho bạc Nhà nước không thực hiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 
đối với các nguồn vốn này. 

1 UBND thành phố Tam Kỳ không có nhu cầu kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương.
2 Nguồn thu sử dụng đất chưa phân bổ gồm: Hội An 51.143.312.000 đồng; Núi Thành 98.600.000.000 đồng,  Phú 
Ninh 7.500.000.000 đồng; Quế Sơn 6.600.000.000 đồng.
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(2) Một số dự án đề nghị kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 
nhưng sau khi rà soát tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, các dự án này có kế hoạch 
vốn năm 2020 đã kéo dài sang năm 2021, chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 
31/12/2021, không được kéo dài sang năm 2022. 

(3) Việc chênh lệch số liệu kéo dài kế hoạch vốn do các các đơn vị đề nghị 
số kế hoạch vốn năm 2021 với đơn vị tính Triệu đồng; trong khi đó, hệ thống Kho 
bạc Nhà nước thực hiện thủ tục kéo dài theo đơn vị tính Đồng.

(4) Một số địa phương nhập các dữ liệu của các dự án đề nghị kéo dài sang 
năm 2022 không khớp với số liệu giải ngân đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 
(số kế hoạch vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022, mã số dự án, tên dự án)3.

(5) Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 
2022 của một số dự án, số liệu của Kho bạc Nhà nước không khớp với số liệu do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp từ các địa phương do có 02 nguồn vốn: Nghị 
quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về Hỗ trợ đối với 
người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về Hỗ 
trợ sắp xếp ổn định dân cư được Kho bạc Nhà nước theo dõi bên kênh chi thường 
xuyên, do đó báo cáo nguồn vốn đầu tư của Kho bạc một số địa phương sẽ không 
tổng hợp đối với 02 nguồn vốn này. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 
Để đảm bảo thời gian giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 

năm 2021 của các dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất cho phép 
điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, 
xã) được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 theo quy 
định tại Điều 68 Luật Đầu tư công đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại Tờ 
trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022. Số liệu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 
đề nghị kéo dài sang năm 2022 giảm 197.377.682.684 đồng so với Tờ trình số 
1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh. 

Tại Công văn 2278/UBND-TH ngày 15/4/2022, UBND tỉnh đã yêu cầu 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 
với cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp rà soát, đối chiếu lại số liệu kế hoạch 
vốn ngân sách địa phương năm 2021 kéo dài sang năm 2022 tại Công văn số 
1867/UBND-TH ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh (danh mục theo Tờ trình 
1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022); trường hợp có chênh lệch so với số liệu thực 
tế thì khẩn trương dừng thực hiện các thủ tục kéo dài, giải ngân kế hoạch vốn và 
báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh. Do đó, việc thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối 
với danh mục dự án và kế hoạch vốn ngân sách địa phương (cấp huyện, cấp tỉnh, 
cấp xã) năm 2021 sang năm 2022, đề nghị như sau:

- Đối với danh mục và kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án đề nghị kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 không thay đổi so với Tờ trình 
1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022: tiếp tục thực hiện giải ngân theo thống nhất 
của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022. 

3 Một số địa phương như Điện Bàn, Nông Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình
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- Đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 của các 
dự án có thay đổi so với Tờ trình 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND 
tỉnh: đề nghị HĐND tỉnh thống nhất cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 theo danh mục dự án và kế hoạch vốn chi 
tiết tại Phụ lục II.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 của các 
dự án bổ sung, không có trong danh mục tại Tờ trình 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022: đề nghị HĐND tỉnh thống nhất cho kéo dài thời gian thực hiện và giải 
ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 theo danh mục dự án và kế hoạch 
vốn chi tiết tại Phụ lục III .

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

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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