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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /BC-HĐND

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

  
Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021 

            
BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Qua xem xét Tờ trình số 8724/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
và Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 03/12/2021 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Báo cáo 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 đã được 
HĐND tỉnh cho ý kiến 03 lần tại các kỳ họp thứ mười lăm, thứ hai mươi, 
HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X. Qua các lần cho ý 
kiến, các cơ quan chuyên môn đã rà soát, cập nhật thông tin; đồng thời trên cơ 
sở quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg 
ngày 15/9/2021 và các văn bản chỉ đạo của cơ quan trung ương, UBND tỉnh tiếp 
tục bổ sung và hoàn thiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 - 
2025. 

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 
2016-2020:

Báo cáo đánh giá lần này cơ bản kế thừa Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 
19/7/2021 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X. Lần này, 
UBND tỉnh tiếp tục cập nhật số liệu mới nhất về tình hình huy động, phân bổ kế 
hoạch vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản... Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
thống nhất với nội dung đánh giá của UBND tỉnh.

2. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 
Trên cơ sở Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch tài 

chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, tổng kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại 
Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kế 
hoạch vốn là 33.574,6 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách địa phương 26.236,9 tỷ 
đồng (đưa vào cân đối 22.121,9 tỷ đồng), vốn ngân sách trung ương 7.337,7 tỷ 
đồng; tổng kế hoạch vốn giảm 8.431,2 tỷ đồng so với tổng kế hoạch vốn đã 
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được HĐND tỉnh cho ý kiến tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về 
kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X (trong đó, giảm nguồn cải cách tiền lương 
5.300 tỷ đồng do chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 
ngày 28/7/2021 không cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho đầu tư 
xây dựng cơ bản và các mục đích khác). Nguồn vốn ngân sách địa phương cao 
hơn Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 
15/9/20211; ngân sách trung ương bằng với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong giai đoạn 2021 – 2025 14.290 tỷ 
đồng là khá cao, bằng 322% so với giai đoạn 2016 - 2020, chiếm tỷ trọng khá 
lớn trong tổng kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương (trên 50%), trong đó 
dự kiến đưa vào cân đối là 10.175 tỷ đồng (cân đối tăng dần qua các năm)2. 
Trong khi đó, cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 
2022 – 2025 trình tại kỳ họp lần này dự kiến để lại 50% nguồn thu từ tiền sử 
dụng đất cho các địa phương. Do đó, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình 
tính khả thi nguồn cân đối ngân sách địa phương, nhất là nguồn thu tiền sử dụng 
đất; làm rõ căn cứ đề xuất nguồn thu tiền sử dụng đất 14.290 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Ban nhận thấy, nguồn vốn để thực hiện chi đầu tư phát triển chủ 
yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh có giải pháp 
quyết liệt trong quản lý thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất, nhất là đối với 
các dự án nhà ở thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng; tăng cường kiểm soát chặt chẽ 
việc xác định giá đất, đảm bảo tính đúng, tính đủ và thu kịp thời các khoản phát 
sinh từ đất. 

Về nguyên tắc và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:

Ban cơ bản thống nhất với nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn. Ngoài ra, Ban đề nghị đối với các dự án khởi công mới phải đảm bảo 
theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công năm 2019.

Về phương án phân bổ kế hoạch vốn, theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng 
nguồn vốn dự kiến phân bổ là 29.459,6 tỷ đồng. Trong đó: 

- Ngân sách địa phương là 22.121,9 tỷ đồng, phân bổ dự phòng và chuẩn bị 
đầu tư 350 tỷ đồng (trong đó có bố trí cho các dự án có nhu cầu sử dụng hết 
nguồn dự phòng của dự án); đối ứng các dự án ODA 1.700 tỷ đồng; nguồn bội 
chi ngân sách địa phương 2.427,9 tỷ đồng (nguồn vốn này bố trí cho các dự án 
vay lại nguồn ODA); trả nợ vay đến hạn 419,9 tỷ đồng; phân bổ cho cấp huyện 
5.848,3 tỷ đồng, trong đó phân bổ theo tiêu chí, định mức 1.448 tỷ đồng, thực 
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 4.248 tỷ đồng (trong đó ưu tiên bố trí tiếp 
tục thực hiện hoàn thành 13 chương trình Nghị quyết chuyển tiếp sang giai đoạn 
2021 - 2025 là 1.200,482 tỷ đồng; còn lại 3.047,506 tỷ đồng dự kiến bố trí thực 

1 Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn 23.747,993 tỷ 
đồng; trong đó ngân sách địa phương 16.410,300 tỷ đồng (ngân sách địa phương cao hơn 9.826,6 tỷ đồng), ngân 
sách trung ương 7.337,693 tỷ đồng. 
2 Năm 2021: 715 tỷ đồng; năm 2022: 700 tỷ đồng; năm 2023: 2.240 tỷ đồng; năm 2024: 2.920 tỷ đồng; năm 
2025: 3.600.000 tỷ đồng.
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hiện 14 chương trình đã phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025 là 1.991,506 tỷ đồng 
(chưa đạt 50% so với tổng mức đầu tư nguồn ngân sách tỉnh) và dự nguồn 1.056 
tỷ đồng để bố trí thực hiện 7 chương trình chưa trình HĐND tỉnh thông qua (bố 
trí tương ứng khoảng 30% so với tổng mức đầu tư nguồn ngân sách tỉnh, riêng 
đối ứng 03 chương trình mục tiêu Quốc gia bố trí đủ kế hoạch vốn thực hiện là 
930 tỷ đồng); nguồn vốn khác giao cho cấp huyện là 152,3 tỷ đồng; phân bổ cho 
dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện là 11.375,8 tỷ đồng, trong đó: phân bổ cho 
dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025 là 3.381,9 tỷ đồng, dự án khởi 
công mới năm 2021 là 2.289,7 tỷ đồng, dự án đã có chủ trương khởi công mới 
năm 2022 là 3.655,3 tỷ đồng, dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2023 – 2025 
là 2.049 tỷ đồng).

- Ngân sách trung ương 7.337,7 tỷ đồng; trong đó: Vốn trong nước đầu tư 
theo ngành, lĩnh vực 5.676,9 tỷ đồng, dự kiến phân bổ hoàn ứng ngân sách trung 
ương 252,4 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 
2025 là 1.062 tỷ đồng (dự án theo ngành, lĩnh vực 942 tỷ đồng, đối ứng các dự 
án ODA 120 tỷ đồng); phân bổ cho 14 dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 
2025 là 4.362,6 tỷ đồng. Vốn nước ngoài 1.660,7 tỷ đồng, phân bổ cho các dự 
án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch phân bổ cho thấy, khả năng cân đối ngân sách chưa đảm bảo 
để bố trí thực hiện các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, dẫn đến 
nhiều chương trình, dự án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2026 – 2030; trong 
đó, một số nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện từ năm 2021-2025 chỉ bố trí 
khoảng 50% so với tổng mức đầu tư nguồn ngân sách tỉnh (tại biểu số 04, 
UBND tỉnh đề nghị giãn tiến độ, bố trí khoảng 50% so với tổng mức đầu tư 
ngân sách tỉnh)3. 

Qua đó cho thấy việc phân bổ vốn khá dàn trải, phân tán, chưa đảm bảo thứ 
tự ưu tiên và thời gian thực hiện dự án theo quy định Luật Đầu tư công năm 
2019, dẫn đến thời gian hoàn thành dự án kéo dài so với quy định, dễ phát sinh 
nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế khả năng phát huy hiệu quả sử dụng nguồn 
vốn đầu tư. Vấn đề này đã được Kiểm toán Nhà nước có ý kiến đối với dự kiến 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng trước 
đây. Do đó, Ban đề nghị cần xem xét cân đối đủ nguồn vốn thực hiện theo lộ 
trình nghị quyết của HĐND tỉnh (bố trí 100%, không giãn tiến độ theo đề nghị 
của UBND tỉnh), ưu tiên bố trí vốn đảm bảo theo thứ tự tư tiên tại Điều 51 Luật 
Đầu tư công năm 2019, nhất là bố trí đủ vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử 
dụng đối với các dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020 và một số dự án 
khởi công mới của năm 2021, 2022 đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện 
theo chủ trương được duyệt. Sau khi bố trí đủ vốn cho các chương trình, dự án 

3 - Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 766/1.532 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng 
các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 54/108,010 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 
đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 125/250 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân 
cư miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 361,120/964,845 tỷ đồng…
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nêu trên mới tính đến bố trí vốn cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2023 – 
2025. Ngoài ra, cần xem xét khả năng cân đối ngân sách tỉnh trong giai đoạn 
2021 – 2025, trường hợp không đảm bảo khả năng cân đối thì cân nhắc trước 
khi trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết nhằm hạn chế thấp nhất khi ban 
hành nghị quyết mà không có nguồn lực để triển khai thực hiện, không phát huy 
hiệu quả của chính sách.

Cơ cấu đầu tư cho các ngành, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, trong đó lĩnh 
vực giao thông trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn4, tỷ trọng 
các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp còn khá khiêm tốn5; trong khi đó nhu 
cầu đầu tư cho các lĩnh vực này hiện nay rất cần thiết, nhất là lĩnh vực y tế để 
đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo 
chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021. Do 
vậy, Ban đề nghị khi xuất hiện các nguồn vốn phát sinh trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị ưu tiên bổ sung danh mục dự án 
trên các lĩnh vực này; đồng thời, ưu tiên bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành, đưa vào sử dụng các dự án trên lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng công tác 
khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Đối với các dự án đầu tư trong giai đoạn 2023 - 2025 do cấp huyện quản lý, 
tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh không thống nhất (có dự án được hỗ trợ 30%, 
40%...). Do đó, Ban đề nghị xem xét tỷ lệ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 
đối với các dự án do cấp huyện quản lý theo cơ cấu như sau:

- Đối với các huyện thuộc khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90%.
- Đối với các huyện thuộc khu vực đồng bằng chưa tự cân đối ngân sách: 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%.
- Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%.
Riêng đối với các công trình văn hóa, trụ sở làm việc: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

50%.
Đối với dự án Khối nhà Trung tâm diễn đàn trao đổi doanh nghiệp với học 

sinh, sinh viên (1.000 chỗ) thuộc Trường Cao đẳng Quảng Nam, tại Công văn số 
230/HĐND-VP ngày 15/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến dự án 
chưa cấp thiết đầu tư trong điều kiện ngân sách còn khó khăn và đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử 
dụng các hội trường hiện có trên địa bàn để phục vụ việc tổ chức các diễn đàn 
trao đổi, kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường và học viên. Do vậy, Ban đề 
nghị chuyển danh mục dự án này sang biểu số 10 (khi xuất hiện nguồn).

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết 
hợp Cảng cá Tam Quang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 
đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3246/QĐ-BNN-
KH ngày 21/7/2021, thời gian thực hiện từ năm 2022, tổng mức đầu tư là 440 tỷ 
đồng, trong đó ngân sách tỉnh đối ứng 140 tỷ đồng để thực hiện công tác rà phá 

4 Lĩnh vực giao thông: 60,42%
5 Lĩnh vực y tế: 6,71%; lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 4,53%...
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bom mìn, GPMB và đường giao thông kết nối với Cảng cá Tam Quang. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 
2021 là 800 triệu đồng và dự kiến triển khai thực hiện dự án từ năm 2022. Trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh dự kiến bố trí vốn đối ứng của dự án từ 
năm 2023 – 2025, năm 2022 chưa bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án trên. 
Ban đề nghị bố trí vốn đối ứng cho dự án nêu trên trong năm 2022 để thực hiện 
các hạng mục rà soát bom mìn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện triển 
khai dự án theo tiến độ được phê duyệt.  

Ngoài ra, tại Công văn số 347/HĐND-VP và Công văn số 348/HĐND-VP 
ngày 08/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất về nguyên tắc bổ sung 
dự án Kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn (dự kiến 
tổng mức đầu tư: 2.454.000 triệu đồng) và dự án Xây dựng hạ tầng giao thông 
kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế (dự kiến tổng mức đầu tư: 
1.900.000 triệu đồng) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài tổng 
mức vốn trung hạn đã được Trung ương phân bổ cho tỉnh). Tại kỳ họp này, 
UBND tỉnh đề nghị xem xét bổ sung 02 dự án vào danh mục kế hoạch vốn sử 
dụng nguồn ngân sách Trung ương6. Để tăng cường kết nối các tuyến giao thông 
huyết mạch, hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, Ban Kinh 
tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất bổ sung 02 dự án 
nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn 
từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài tổng mức vốn 
trung hạn đã được Trung ương phân bổ cho tỉnh) và một phần đối ứng ngân sách 
tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình bộ, ngành 
Trung ương theo quy định.

Đối với các dự án dự kiến đầu tư khi xuất hiện nguồn tại biểu số 10, qua 
khảo sát thực tế một số dự án, Ban nhận thấy có dự án chưa nằm trong quy 
hoạch, có dự án có tổng mức đầu tư không phù hợp với hiện trạng (đã có nền 
đường nhưng suất đầu tư lớn), có dự án chưa rõ về hướng tuyến, quy mô, hiệu 
quả đầu tư,... Trong điều kiện nguồn vốn cân đối đầu tư trong giai đoạn 2021-
2025 còn hạn chế, Ban đề nghị sau khi đã cân đối đủ nguồn để thực hiện các 
chương trình theo nghị quyết của HĐND tỉnh có lộ trình thực hiện từ năm 2021 
- 2025, dự án theo thứ tự ưu tiên của Luật Đầu tư công mới xem xét đầu tư các 
dự án mới do tỉnh quản lý, hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (theo tỷ lệ hỗ trợ 
nêu trên) để đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng mở rộng, phát triển đô thị, 
tuyến đường liên kết vùng đã có trong quy hoạch được duyệt. Trong đó, lưu ý rà 
soát lại quy mô, suất đầu tư và hiệu quả đầu tư của từng dự án.

Ngoài ra, qua xem xét danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, một số dự án sai về tên gọi so với quyết định 
chủ trương đầu tư dự án7. 

6 Tờ trình số 8799/TTr-UBND ngày 07/12/2021 về đề nghị bổ sung 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vào danh 
mục kế hoạch vốn sử dụng nguồn ngân sách trung ương.
7 Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc; Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh 
Quảng Nam
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3. Về giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 – 2025

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất một số giải pháp 
thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do UBND tỉnh 
trình. Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung một số giải pháp sau:

a) Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư công và 
các quy định pháp luật khác có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
các cơ quan trung ương. 

b) Việc lập, giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách 
nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu.

c) Tăng cường các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn thu 
cho ngân sách. Huy động tối đa nguồn lực để bổ sung vốn đầu tư công, nhất là 
tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu tiền sử dụng đất.

d) Phân cấp triệt để trong quản lý đầu tư, giao về cho cấp huyện chịu trách 
nhiệm thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư đối với 
các dự án do cấp huyện quản lý (ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ có mục tiêu cho ngân 
sách cấp huyện thực hiện dự án).

đ) Trong quá trình lập kế hoạch đầu tư công hằng năm, đề nghị UBND tỉnh 
tuân thủ đúng nguyên tắc, điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Điều 51, Điều 
53 Luật Đầu tư công, chỉ phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới đáp ứng yêu 
cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công. Bố trí đủ nguồn vốn hoàn 
thành các chương trình nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành đảm bảo theo 
mục tiêu đề ra. Đảm bảo quy mô vốn chuyển tiếp của giai đoạn 2021-2025 sang 
giai đoạn 2026-2030 không vượt quá 20% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công.

e) Tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, 
chậm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Rà soát, giảm quy mô dự án phù 
hợp với mục tiêu, hiện trạng thực tế của công trình.

g) Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.
4. Về dự thảo nghị quyết
Ban đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ các nội dung nêu trên để 

đại biểu xem xét, quyết định. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau:
- Dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo kỹ thuật trình bày văn bản theo quy 

định, Ban đề nghị nội dung dự thảo nghị quyết cần trình bày ngắn gọn, không 
diễn giải, không nêu lại những nội dung đã được quy định trong Luật Đầu tư 
công và văn bản hướng dẫn chi tiết. Theo đó, bố cục cụ thể như sau: Tổng kế 
hoạch vốn đầu tư công trung hạn, nguyên tắc bố trí vốn, thứ tự ưu tiên bố trí 
vốn; phương án phân bổ vốn, giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện.

- Bổ sung vào dự thảo nghị quyết nội dung về giải pháp thực hiện kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
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Trên đây là báo cáo thẩm 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, 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 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức 


		2021-12-08T10:50:24+0700
	Quảng Nam


		2021-12-08T10:51:04+0700
	Quảng Nam


		2021-12-08T10:51:10+0700
	Quảng Nam


		2021-12-08T10:51:10+0700
	Quảng Nam


		2021-12-08T10:51:11+0700
	Quảng Nam




