
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            #DiaDiemNgayBanHanh 

TỜ TRÌNH
Đề nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn

 ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Theo báo cáo rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn ngân 
sách tỉnh năm 2018 được giao trong năm 2018 đến ngày 31/12/2019 chưa giải 
ngân là 28.672.708.635 đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
Đối với các dự án do các đơn vị thuộc tỉnh làm chủ đầu tư, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh đã hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2018 đến 31/12/2019 không giải 
ngân hết, với số tiền: 3.643.366.635 đồng. Đối với dự án do UBND cấp huyện 
làm chủ đầu tư, đã thực hiện thủ tục với Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi giao 
dịch để kéo dài kế hoạch vốn được giao năm 2018 sang năm 2020 đến ngày 
31/12/2019 chưa giải ngân hết và chưa hủy dự toán còn lại là 25.029.342.000 
đồng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 
11/9/2020: “Chính phủ thống nhất cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương được giải ngân toàn bộ số kế hoạch đầu tư vốn các năm 2018, 2019 đã 
được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020”. 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 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”.
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Hiện nay các dự án đã và đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có khối lượng thi công và có nhu cầu giải 
ngân nguồn vốn được giao năm 2018 còn lại; theo ý kiến của Thường trực 
HĐND tỉnh tại Thông báo số 58-TB/HĐND ngày 27/10/2020, UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh thống nhất cho tiếp tục giải ngân đến ngày 31/12/2020 đối với 
kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 được giao trong năm 2018 còn lại đến 
ngày 31/12/2019 không giải ngân hết và chưa hủy dự toán là 25.029.342.000 
đồng.

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- 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.
(D:\Dropbox\Hai TH\Nam 2020\HDND tinh\Ky 18\To trinh de nghi thong nhat cho 
keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan von dau tu 2018  (CV 1637).doc)
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