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Thẩ m tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1)
Qua nghiên cứu, xem xét Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 09/3/2020 của
UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Tờ trình số
1247/TTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về
phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung và
nguyên tắc, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:
Điểm đ khoản 5 điều 55 Luật Đầu tư công năm 2019 về trình tự lập, thẩm
định kế hoạch đầu tư công trung hạn, quy định: căn cứ quy định của Thủ tướng
Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có
trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn sau trước khi hoàn chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính thẩm định. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem
xét một số nội dung sau:
- Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công
giai đoạn 2016 - 2020;
- Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách
tập trung;
- Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
1. Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư
công giai đoạn 2016-2020
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá tình
hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Việc huy động các nguồn vốn sử dụng cho đầu tư công trên địa bàn trong giai
đoạn 2016 - 2020 đạt những kết quả tích cực khoảng 43.485 tỷ đồng, gấp hơn
1,7 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, vốn đầu tư công do địa phương
quản lý khoảng 34.302,6 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa phương khoảng
21.960,8 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương khoảng 12.341,8 tỷ đồng). Bình
quân vốn đầu tư công do địa phương quản lý từ 6.000 - 6.500 tỷ đồng/năm,
riêng năm 2019 có sự tăng đột biến khoảng 9.211,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu từ
nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi. Với kết quả huy động nguồn vốn đầu tư
công đã tạo thuận lợi bố trí vốn thực hiện hơn 630 dự án đầu tư trên địa bàn (230
dự án chuyển tiếp trước năm 2016 chuyển sang và hơn 400 dự án khởi công mới
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trong giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 14.790 tỷ đồng) và 21
chương trình, nghị quyết đầu tư được HĐND tỉnh thông qua với tổng nguồn vốn
bố trí thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 hơn 4.145 tỷ đồng. Qua đó, nhiều
công trình quan trọng, bức thiết trên các lĩnh vực đã được đầu tư, hoàn thành,
bàn giao, đưa vào sử dụng (dự án cầu Cửa Đại, đường Võ Chí Công, cầu Giao
Thủy, các tuyến nối từ Quốc lộ 1A đến cao tốc, từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Chí
Công…), từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực đô thị, đồng
bằng, nông thôn, miền núi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, xúc tiến đầu tư, phát
triển sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội,
nâng cao chất lượng đời sống của người dân, hoàn thành các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần quan tâm
như:
Công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng ngay từ bước
đầu, thiếu khoa học, dự báo nguồn vốn thiếu chính xác, phải điều chỉnh, bổ sung
nhiều lần. Việc xác định danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên còn bị động,
một vài dự án chưa có trong quy hoạch ngành. Bên cạnh đó, việc phân cấp quản
lý đầu tư giữa các cấp chưa triệt để, đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ giải
quyết hồ sơ và chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư
công trong thời gian qua. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển theo
từng ngành, lĩnh vực có sự chênh lệch lớn, tập trung nhiều ở lĩnh vực giao
thông1; cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các dự án do địa phương quản lý chưa có
định mức rõ ràng, thiếu tính thống nhất. Việc huy động đầu tư theo hình thức đối
tác công tư PPP còn nhiều khó khăn. Nguồn vốn đầu tư công của tỉnh còn dàn
trãi, phân tán ở một số lĩnh vực, vẫn còn một số công trình bức xúc do tỉnh quản
lý nhưng chưa được đầu tư tương xứng đáp ứng yêu cầu phát triển; chưa có
nhiều dự án trọng điểm mang tính đột phá, lan tỏa đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh;
hiệu quả một số dự án chưa cao, gây lãng phí nguồn lực trong đầu tư. Quá trình
thực hiện thủ tục đầu tư một số trường hợp còn chậm, kéo dài so với thời gian
theo quy định, nhất là khâu lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu
tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công….Bên cạnh đó, trách nhiệm của một số
cơ quan tham gia vào quản lý đầu tư công, đặc biệt là khâu thẩm tra, thẩm định
dự án vẫn còn những hạn chế, nhất là việc phân tích, đánh giá tác động hiệu quả
kinh tế - xã hội của dự án; năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế; sự phối hợp
giữa các ngành, các địa phương, chủ đầu tư còn thiếu chặt chẽ. Công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn
thành dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số trường hợp chưa
chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công; công tác tổ chức đấu thầu
một số nơi chưa thực sự nghiêm túc, thiếu sự giám sát thường xuyên của các cơ
quan chức năng; một số dự án hoàn thành dỡ dang, chậm bàn giao, quyết toán.

Lĩnh vực giao thông chiếm 54% vốn đầu tư ngân sách tỉnh (chưa tính các nguồn Chương trình mục tiêu,
Chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, nguồn ODA, nguồn vốn hỗ trợ theo NQ của HĐND tỉnh)
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Những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài nguyên nhân chủ quan, còn có
những những nhân khách quan như: Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn đầu tổ
chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư
công; một số nội dung có sự thay đổi trong hướng dẫn tổ chức triển khai Luật
Đầu tư công, nhất là liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự
án từ thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh sang HĐND tỉnh; một số nội
dung quy định của Luật Đầu tư công chưa rõ, còn có cách hiểu khác nhau trong
quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, một số thay đổi về chính sách pháp
luật có liên quan khác như Luật Đất đai, Luật Đấu thầu…đã ảnh hưởng phần nào
đến công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời gian
qua.
2. Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách
tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Luật đầu tư công năm 2019, không quy định HĐND tỉnh xem xét thông qua
việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung.
Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 48, Luật đầu tư công năm 2019 về nguyên tắc lập
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm có đề cập “thực hiện phân cấp
trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa
phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư”. Đồng thời,
tại Điều 14 Luật Đầu tư công năm 2019 bổ sung điểm mới so với Luật Đầu tư
công năm 2014 về nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công. Trong đó,
bổ sung nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, căn cứ xác định danh mục dự án trong
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Qua xem xét nội dung đề xuất phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ
nguồn vốn ngân sách tập trung do UBND tỉnh trình, Ban nhận thấy các nội dung
đề xuất đề cập chủ yếu ở việc phân cấp quản lý đầu tư giữa cấp cấp tỉnh, cấp
huyện.
Để đảm bảo tính chủ động, toàn diện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý
các nguồn vốn đầu tư của các cấp chính quyền, tránh dàn trãi, phân tán nguồn
lực, tạo điều kiện thuận lợi đề xuất danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công
trung hạn do cấp mình quản lý. Do đó, việc quy định về phân cấp quản lý đầu tư
giữa các cấp chính quyền địa phương là cần thiết. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị thay đổi nội dung “phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ
nguồn vốn ngân sách tập trung” thành nội dung “phân cấp quản lý đầu tư công
trình đối với cấp tỉnh, cấp huyện” và xem đây là một trong những tiêu chí,
nguyên tắc trong nội dung cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 (lần thứ 1).
Về phạm vi phân cấp và nguyên tắc phân cấp: Ban cơ bản thống nhất với
nội dung UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn diện và đảm bảo
phân cấp triệt để trong quản lý đầu tư, Ban đề nghị xem xét bổ sung một số nội
dung sau:
- Về phạm vi phân cấp nguồn vốn đầu tư phát triển: Ban đề nghị phân cấp
quản lý đầu tư công trình cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện đầu tư từ nguồn
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vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp mình quản lý (thay vì nguồn vốn xây
dựng cơ bản tập trung).
- Về nguyên tắc phân cấp: Ban thống nhất với nội dung các chương trình,
dự án thuộc cấp nào quản lý, ngân sách cấp đó chi đầu tư. Tuy nhiên, để trong
điều hành ngân sách vừa linh hoạt nhưng đảm bảo tính công bằng giữa các địa
phương, Ban đề nghị bổ sung nội dung: “tùy theo khả năng cân đối ngân sách,
ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới thực hiện đầu tư
một số công trình do địa phương quản lý thông qua chương trình đầu tư sau khi
được HĐND tỉnh thông qua” (như chương trình kiên cố hóa mặt đường ĐH,
chương trình phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kiên mương trong giai
đoạn 2016 - 2020 đã triển khai).
- Về lĩnh vực, công trình quản lý đầu tư cấp tỉnh, cấp huyện: Nhiệm vụ
quản lý đầu tư, được UBND tỉnh đề xuất ở 10 lĩnh vực, Ban cơ bản thống nhất
với các nội dung theo đề xuất của UBND tỉnh. Tuy nhiên, xét thấy các lĩnh vực
đề xuất phân cấp liên quan trực tiếp đến các ngành, các địa phương. Do vậy,
Ban đề nghị cơ quan chuyên môn cần lấy ý kiến các ngành, địa phương, đồng
thời rà soát các quy định pháp luật trên lĩnh vực quản lý đầu tư của từng ngành
để việc phân cấp được chặt chẽ, cụ thể, bao quát ở các lĩnh vực và đảm bảo tính
khả thi cao, phù hợp khả năng cân đối ngân sách các cấp.
3. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc, định
hướng lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công cho chương trình, dự án thuộc
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư
công ngân sách tỉnh cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương; dự kiến tổng
nguồn vốn đầu và phương án phân bổ vốn đầu tư công; một số nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra,
Ban đề nghị xem xét một số nội dung sau:
a) Về mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:
- Tập trung nguồn vốn tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm
đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 20212025; đảm bảo nguồn vốn tập trung, ưu tiên các chương trình đầu tư, dự án,
động lực, trọng điểm có tính kết nối và lan tỏa, tác động lớn đến phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh; các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai; bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng đô thị tại
một số trung tâm hành chính, xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các huyện
miền núi thông qua chương trình hỗ trợ đầu tư có mục tiêu của tỉnh.
- Huy động tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế

khác cho đầu tư phát triển. Không bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước vào các
lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có khả năng đầu tư.
b) Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách tỉnh:
- Đối với nguồn thu từ sử dụng đất: Ngoài những nội dung đã đề xuất, Ban
đề nghị tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đầu
tư khu tái định cư, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách.
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- Đối với nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương: Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu
xây dựng nguyên tắc, tiêu chí sử dụng và hỗ trợ cho các địa phương từ nguồn
thu này, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả nguồn vốn, thuận
lợi cho việc phân bổ, giải ngân khi xuất hiện nguồn. Trong đó, ưu tiên cho thực
hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương
trình đầu tư hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương sau khi được HĐND tỉnh
thông qua.
- Đối với nguồn vốn ODA: Do cơ chế vay có thay đổi (tỉnh vay lại 70%),
Ban đề nghị trong quá trình xây dựng phương án, danh mục dự án đầu tư từ
nguồn vốn này cần chú trọng tính cấp bạch, hiệu quả dự án đầu tư, cân đối giữa
nhu cầu vay và khả năng trả nợ của các dự án đã triển khai và các dự án khởi
công mới.
c) Về tỷ lệ phân bổ vốn trên lĩnh vực ngành: Ban cơ bản thống nhất với dự
thảo, tuy nhiên để đảm bảo tính hài hoà trên các lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu
phát triển ngành trong giai đoạn 2021-2025, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn,
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giải trình làm rõ hơn nhu cầu đầu tư
của từng ngành trong giai đoạn đến để HĐND tỉnh thảo luận quyết định.
d) Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trên cơ sở nội dung
phân cấp quản lý đầu tư giữa các cấp, theo đó số lượng công trình, dự án do cấp
tỉnh quản lý đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giảm nhiều so với giai đoạn
2016-2020; đồng thời đảm bảo chặt chẽ trong việc quyết định chủ trương đầu tư,
danh mục dự án đầu tư nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quyết
định chủ trương đầu tư dự án trong thời gian đến theo quy định của Luật Đầu tư
công.
4. Một số kiến nghị, đề xuất:
a) Sau khi HĐND tỉnh cho ý kiến lần 1 về dự kiến kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung như đã nêu trên (kể cả nội
dung phân cấp quản lý đầu tư), ý kiến thẩm định của các cơ quan trung ương và
các quy định của pháp luật, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan
tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trình
HĐND tỉnh cho ý kiến lần 2 và quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung một số nội dung sau:
- Tiếp tục nghiên cứu, tính toán, dự báo tổng nguồn vốn sát đúng với tính
hình thực tế, nhất là đối với nguồn thu sử dụng đất (có thể xem đây là nguồn lực
quan trọng trong giai đoạn đến), nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách
tiền lương để đảm bảo tính khả thi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện;
- Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên lĩnh vực phụ
trách rà soát, đề xuất danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở để HĐND
tỉnh xem xét lựa chọn đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025. Trong đó, việc đề xuất các dự án sử dụng vốn ngân sách trung
ương (chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA) cần được
5

6
thẩm định chặt chẽ, tuân thủ các quy định của trung ương, đảm bảo mục tiêu
chương trình, khả năng cân đối nguồn vốn cho từng dự án, trong đó cơ cấu
nguồn vốn ngân sách trung ương là chủ yếu, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tham gia đối
ứng ngân sách địa phương.
- Khẩn trương rà soát các dự án công trình đã dừng kỹ thuật, dự án hoàn
thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa quyết toán; nợ xây dựng cơ bản
ở các cấp ngân sách để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.
- Rà soát tổng nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 20212026 phải bố trí trong từng năm kế hoạch để thực hiện các dự án, chương trình
đầu tư đã quyết định đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 ở từng lĩnh vực ngành, làm cơ sở để xây dựng cơ cấu bố trí vốn đầu
tư ở từng lĩnh vực, ngành phù hợp, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa bố trí vốn dự án
chuyển tiếp và dự án đầu tư mới.
b) Lựa chọn một số danh mục cần thiết, bức xúc để đưa vào kế hoạch đầu
tư công năm 2021 trình HĐND tỉnh cho ý kiến tại kỳ họp giữa năm 2020.
c) Chỉ đạo rà soát nhu cầu đầu tư các công trình cấp thiết do cấp huyện, xã
quản lý đầu tư, đề xuất HĐND tỉnh xem xét ban hành chương trình đầu tư (như
chương trình phát triển giao thông nông thôn, ĐH, kiên cố hóa kênh mương,
phát triển đô thị miền núi…) khi xuất hiện các nguồn vốn tăng thu, vượt thu, tiết
kiệm chi để hỗ trợ cho các địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025.
d) Về dự thảo nghị quyết:
Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến bước đầu về một số
nội dung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Một số
nội dung, đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các ngành,
địa phương để hoàn thiện. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị
chưa ban hành nghị quyết riêng tại kỳ họp lần này. Trên cơ sở, nội dung thẩm
tra, ý kiến thảo luận của đại biểu, đề nghị đưa một số nội dung cần quan tâm về
dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vào nghị quyết kỳ
họp thứ 15 (nghị quyết chung), làm cơ sở để UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh
trình bộ, ngành Trung ương thẩm định theo quy định.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1), kính trình HĐND tỉnh xem xét,
quyết định./.
TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
Nơi nhận:
TRƯỞNG BAN
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Huy).

Nguyễn Đức
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