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TỜ TRÌNH
Đề nghị giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 các dự án đầu tư công nhóm C 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 51/HĐND-VP 
ngày 10/3/2021, UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh thống nhất giao 
UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C, cụ thể 
như sau:

Trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh hằng năm, số lượng 
dự án đầu tư công nhóm C chiếm số lượng nhiều so với dự án đầu tư công nhóm B. 
Các dự án đầu tư công nhóm C có tổng mức đầu tư dự án thấp so với giới hạn tối 
đa, thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư ngắn và cần được triển khai thực 
hiện để kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh và xã hội..

Theo quy định của Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 
tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao 
gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp 
của địa phương thuộc cấp mình quản lý thuộc HĐND các cấp. Do đó đối với các 
dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh, bao gồm cả vốn 
bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của tỉnh được 
HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Do đó, 
hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được cơ quan chuyên môn thẩm định 
tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án, 
sau đó mới triển khai các bước tiếp theo. Do đó tiến độ thực hiện dự án chậm trễ, 
ảnh hưởng đến giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho dự án.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công: "Thời gian thực hiện 
và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/01 năm sau. Trường 
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hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung 
ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương 
cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau". Do đó, 
thời hạn giải ngân vốn đầu tư công hàng nằm của các dự án đầu tư công nhóm C 
đến 31/01 năm sau.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019: 

"Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 
án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung 
có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc 
cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho 
Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại 
khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và 
đặc điểm cụ thể của địa phương".

Để rút ngắn thời gian trong trình duyệt chủ trương đầu tư cho chờ kỳ họp 
HĐND tỉnh theo lịch bố trí, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thúc đẩy tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công trên địa tỉnh, UBND tỉnh kính HĐND tỉnh khoá IX 
thống nhất giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 sử 
dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

Kính đề nghị HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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