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

kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho dự án Đường trục 
chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, dự án 
Tuyến nối từ đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2); phương án và 

kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021

Qua xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Về kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho các dự án 
đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay 
Chu Lai, dự án tuyến nối từ đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nguồn cải cách tiền lương còn dư để sử dụng chi 
cho các dự án đầu tư là 19.378.160.606 đồng do các chủ đầu tư không sử dụng hết 
và nộp trả ngân sách tỉnh, được UBND tỉnh chuyển nguồn sang năm 2020 tại 
Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 (gồm: 10.300.282.606 đồng thuộc 
nguồn 1.962.000.000.000 đồng được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về sử 
dụng nguồn tại các Công văn số 102/HĐND-TTHĐ ngày 20/4/2018, Công văn số 
198/HĐND-VP ngày 30/7/2018 và 9.077.878.000 đồng thuộc nguồn 
1.500.000.000.000 đồng được Bộ Tài chính cho ý kiến về sử dụng nguồn tại Công 
văn số 16235/BTC-NSNN ngày 14/11/2016). 

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 7640/UBND-TH về đề nghị 
thống nhất chủ trương sử dụng 19.378.160.606 đồng từ nguồn cải cách tiền lương 
còn dư các chủ đầu tư không sử dụng hết và nộp trả ngân sách tỉnh để thực hiện dự 
án Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay 
Chu Lai với số tiền: 10.300.282.606 đồng và dự án Tuyến nối từ đường 129 đi khu 
tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) với số tiền: 9.077.878.000 đồng. Nội dung này đã 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 439/HĐND-
VP ngày 31/12/2020. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QD-
UBND ngày 13/01/2021 phân bổ vốn cho các dự án. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ 
vốn đối với 02 dự án nêu trên. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thông qua.

1 - Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 26/02/2021 về kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho các 
dự án Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, dự án Tuyến 
nối từ đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2).
- Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 26/02/2021 về phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế 
hoạch đầu tư công năm 2021
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2. Về phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu 
tư công năm 2021

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 quy định: “Thống nhất dành một 
phần vốn (trong số 357,813 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho dự án khắc phục bão lụt, 
dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư) để bố trí cho một số dự án đã đảm bảo thủ 
tục đầu tư (đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt dự án đầu 
tư, phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi 
công - dự toán) bị cắt giảm vốn trong năm 2020 do tình hình hụt thu và một số dự 
án quan trọng khác nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2021 theo quy 
định; giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn, thống nhất với Thường 
trực HĐND tỉnh trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp 
gần nhất”. 

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 7776/UBND-TH báo cáo 
Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 
còn lại chưa phân bổ với số tiền 357,813 tỷ đồng. Nội dung này đã được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021; theo đó, thống nhất phân bổ 63 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các dự 
án đã cắt giảm năm 2020, phân bổ 173 tỷ đồng để khắc phục các tuyến đường 
hư hỏng do thiên tai năm 2020 gây ra, phân bổ 80,813 tỷ đồng để thực hiện các 
dự án cấp thiết, phân bổ 41 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự 
án dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
234/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 phân bổ 63 tỷ đồng cho các dự án đã cắt giảm 
năm 2020. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phương án và kết quả phân 
bổ vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với phương án và kết quả phân bổ vốn theo báo 
cáo của UBND tỉnh. Kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Ngoài ra, Ban 
đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ đạo cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, 
nhất là các dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Chỉ thực hiện phân bổ vốn cho các dự án khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy 
định; tổng hợp kết quả phân bổ vốn, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh kịp thời 
phân bổ 41 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến đầu tư 
giai đoạn 2021 - 2025.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả 
phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho các dự án đường trục chính từ khu 
công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, dự án tuyến nối từ 
đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), phương án và kết quả phân bổ 
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kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kính trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, CVTH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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