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

cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022 

Qua xem xét Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về 
cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

Tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định “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 và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 
31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau: a) Dự án quan trọng quốc gia; b) 
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; c) Dự án được bố trí kế 
hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được 
bố trí vốn kế hoạch năm sau; d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng 
thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng 
năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; đ) Dự 
án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan 
không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; e) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan 
khác của Việt Nam ở nước ngoài; g) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có 
duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế 
hoạch”. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương 
(cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022 với số tiền 613.450.105.548 đồng; 
trong đó: (1) ngân sách cấp tỉnh: 481.021.318.350 đồng (vốn trong nước: 
472.490.242.670 đồng; vốn nước ngoài tỉnh vay lại: 8.531.075.680 đồng); (2) ngân 
cấp huyện: 111.810.383.257 đồng; (3) ngân sách cấp xã: 20.618.403.941 đồng là 
đúng thẩm quyền. Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phần lớn các dự án giải ngân đạt 
trên 50%, một số dự án đạt xấp xỉ 100%, một số dự án giải ngân 0% do nhiều 
nguyên nhân. Tuy nhiên, ngoài một số dự án xác định rõ nguyên nhân chậm giải 
ngân thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo 
quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, vẫn còn nhiều dự án 
thiếu thông tin về nguyên nhân chậm giải ngân. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và điều kiện được phép kéo dài thời 
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gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 của từng dự án theo quy định tại khoản 1 
Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP khi được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân. Đồng thời, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng 
cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, kiên quyết điều chuyển vốn 
của những dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân; đảm bảo giải ngân 
100% kế hoạch vốn; làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với những đơn 
vị chậm giải ngân, đặc biệt đối với nguồn vốn vay nước ngoài. Chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, chủ đầu tư về 
quy trình, thủ tục, thời gian giải ngân, kịp thời tổng hợp và trình cấp có thẩm 
quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
theo quy định của Luật Đầu tư công (nếu có) trong thời gian đến.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 
ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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