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TỜ TRÌNH 

Đề nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng  

vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều 

chuyển, giao vốn trong năm 2019 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

 

Trong năm 2019, theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh đã ban hành các Quyết định số: 2267/QĐ-UBND ngày 16/7/2019, 

2511/QĐ-UBND ngày 6/8/2019, số 3363/QĐ-UBND ngày 23/10/2019, số 

3437/QĐ-UBND ngày 10/10/2019, số 4043/QĐ-UBND ngày 12/12/2019, số 

4319/QĐ-UBND ngày 30/12/2019, số 4358/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, số 

4359/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 kéo 

dài sang năm 2019 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp cho các chương trình, 

dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn. 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 01/01/2020, tổng kế 

hoạch vốn ngân sách tỉnh 2018 kéo dài được điều chuyển, giao bổ sung cho 

UBND cấp huyện trong năm 2019 nhưng chưa được giải ngân là 

141.003.314.873 đồng. Trong đó, kế hoạch vốn tại Quyết định 2267/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2019 về hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 về Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 88.469.885.000 đồng, hỗ trợ thực hiện Nghị 

quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về phát triển GTNT trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 21.104.594.800 đồng và tại các Quyết định còn lại 

là 31.428.835.073 đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

21/4/2020, một số Kho bạc Nhà nước cấp huyện đã thực hiện thủ tục dài thời 

gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn trên sang năm 2020, với số tiền: 

37.444.417.800 đồng, nên kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 

22/4/2020 là 103.558.897.073 đồng.  

Tại Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “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, HĐND 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”. Tại Khoản 5 Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019 quy 

định: “Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2019 và năm 2020, các Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của 



2 

 

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”.  

Tại Điều 76 Luật Đầu tư công năm 2014 quy định: “Đối với các dự án sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công 

hằng năm được kéo dài sang năm sau. Trường hợp đặc biệt, được cấp có thẩm 

quyền cho phép thì được kéo dài thời gian giải ngân nhưng không quá kế hoạch 

đầu tư công trung hạn” 

Để hoàn thành các mục tiêu theo các Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014, số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh và 

một số dự án khác đã được điều chuyển, bổ sung nguồn vốn trong năm 2019, 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020; theo ý kiến 

của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 232/HĐND-VP ngày 07/9/2020, 

UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép tiếp tục kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh 

thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều chuyển, giao 

bổ sung cho các địa phương trong năm 2019 đến ngày 31/12/2019 chưa giải 

ngân hết, với số tiền: 141.003.314.873 đồng, thời hạn giải ngân đến ngày 

31/12/2020. 

(Chi tiết theo các Phụ biểu đính kèm) 

 Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT; 

- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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