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

kế hoạch đầu tư công năm 2022

Qua xem xét Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 19/7/2021 về dự kiến kế 
hoạch đầu tư công năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021:
Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được HĐND tỉnh quyết nghị theo Nghị 

quyết 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với tổng kế hoạch vốn là 6.373,538 tỷ 
đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 
3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 5.303,538 tỷ đồng. Trong năm, UBND 
tỉnh đã chuyển nguồn 225 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 
năm 2020 sang năm 2021 và bổ sung 105,23 tỷ đồng từ nguồn khai thác quỹ đất 
(100 tỷ đồng) và cải cách tiền lương (5,23 tỷ đồng). Theo đó, kế hoạch đầu tư 
công toàn tỉnh là 5.633,768 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/7/2021, kế hoạch vốn đã 
phân bổ là 5.197,277 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch vốn. 

Qua theo dõi, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy tiến độ giải 
ngân còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, tính đến ngày 30/6/2021, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 29% trên tất cả 
các nguồn vốn. Đáng chú ý hơn, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh do các Ban 
quản lý chuyên ngành, các sở, ngành làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân đạt thấp (kế 
hoạch vốn năm 2021 chỉ đạt 13%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài chỉ đạt 26%); 
hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 95 dự án chưa giải ngân (tỷ lệ 0%). 

Trong khi đó, nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý I/2021 là 1.076,7 
tỷ đồng, tăng hơn so với quý IV/2020 (tăng 44 tỷ đồng); trong đó một số chủ 
đầu tư có nợ lớn như: Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai 423,5 tỷ đồng, Sở 
Giao thông vận tải 20,3 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 17,7 tỷ 
đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 10 tỷ đồng; 
một số huyện có nợ xây dựng cơ bản lớn như Tiên Phước (110,4 tỷ đồng, trong 
đó nợ từ ngân sách cấp huyện 89,4 tỷ đồng), Đại Lộc (81,9 tỷ đồng, trong đó nợ 
từ ngân sách cấp huyện 55,8 tỷ đồng), Duy Xuyên (80,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ 
ngân sách cấp huyện 63,9 tỷ đồng), Tam Kỳ (55,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách 
thành phố nợ 48 tỷ đồng). 

Trong tình hình hiện nay, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 
những tháng cuối năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân và tăng thu cho ngân 
sách. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có những 
giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân như nộp trả, 
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điều chuyển kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 không có khả năng giải ngân; 
điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn; giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức kiểm 
tra, rà soát công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư của các chủ đầu tư; việc giải quyết 
các hồ sơ, thủ tục ở các sở, ngành liên quan1, để xác định rõ hơn nguyên nhân 
chậm giải ngân (ách tắc ở khâu nào, cơ quan, đơn vị nào) để có giải pháp khắc 
phục trong thời gian đến.

Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 
công tác thẩm tra, phê duyệt hồ sơ quyết toán. Đồng thời, có biện pháp quyết liệt 
xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022:
Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

sau phải được HĐND cùng cấp thông qua trước ngày 25/7 hằng năm, bao gồm 
chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với tổng nguồn vốn 
đầu tư công năm 2022 dự kiến 7.169,3 tỷ đồng và các nguyên tắc, tiêu chí, thứ 
tự ưu tiến bố trí vốn, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2022. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công 
năm 2022 để UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định 
theo quy định. 

Ngoài ra, dự kiến trong năm 2022 có 56 dự án khởi công mới, trong đó có 43 
dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, trong khi đó dự án chuyển tiếp sang 
năm 2022 cũng rất lớn. Do đó, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét giao Thường trực 
HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh rà soát cụ thể từng danh mục đối với các dự 
án khởi công mới chưa phê duyệt chủ trương đầu tư (chi tiết danh mục kèm theo) 
về sự cần thiết, nội dung, quy mô đầu tư, khả năng cân đối ngân sách; phương án 
phân bổ kế hoạch vốn, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình 
HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm 2021; đảm bảo ưu tiên bố trí đủ vốn 
thanh toán nợ khối lượng, các dự án chuyển tiếp hoàn thành theo tiến độ được phê 
duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, hạn chế tình trạng đầu tư dàn 
trải, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đối với các dự án đã có quyết định chủ 
trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 
chuẩn bị đầu tư và các thủ tục có liên quan nhằm sớm triển khai dự án.

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, theo dõi sát tình 
hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách năm 2022, 
tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn đưa vào cân đối ngay trong kế hoạch đầu tư 
công năm 2022, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, rà soát một số 
nhiệm vụ chi chưa thật sự hợp lý để bổ sung cho chi đầu tư. 

1 58/74 dự án mới chưa được thẩm định và chưa trình hồ sơ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ 
thuật dự toán
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3. Về dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 
Đề nghị cơ quan chuyên môn sửa đổi các nội dung tại Điều 2 về tổ chức 

thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, hoàn 
chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự 
kiến kế hoạch đầu tư công 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: 
CPVP; các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 



STT Danh mục dự án

1 Trạm kiểm soát Biên phòng cửa Khẩu Nam Giang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam)

2 
Mở rộng Trường bắn - Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tại

xã Tiên phong, huyện Tiên Phước

3 Cải tạo, nâng cấp doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

4 

Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an

các huyện, thị xã, thành phố

5 Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh

6 Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành

7 Trường THPT Lương Thúc Kỳ

8 Trường THPT Trần Phú; hạng mục: Kè chắn đất kết hợp tường bảo vệ

9 Phòng Phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm

10 
Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu

hóa - Đông y, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc

11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

12 Khu khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Tâm thần

13 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình

14 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

15 
Tôn tạo di tích Cây Thông Một, thành phố Hội An (Địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh

Quảng Nam)

16 Nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử Vụ thảm sát Đồng Trại, huyện Tiên Phước

17 
Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa

trang liệt sĩ tỉnh

18 Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình 

19 

Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh

Quảng Nam (bao gồm: Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam và

CLB bóng đá Quảng Nam)

20 

Hỗ trợ cho các huyện miền núi cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội thi

Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và Lễ hội Văn hóa-Thể thao các huyện miền

núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025:

- Huyện Đông Giang

- Huyện Phước Sơn

21 Xử lý nước thải khu công nghiệp Thuận Yên

22 Đường vào khu xử lý chất thải rắn xã Tam Nghĩa

23 
Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng

Chính phủ 

Phụ lục

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022 SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

TỈNH (CHƯA PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày       /7/2021 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh)
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Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế

Thuận (giai đoạn 3)

25 Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn

26 Kênh chính N22 Bắc Phú Ninh

27 Đóng mới tàu kiểm ngư 

28 Xây dựng, mở rộng khu dân cư Làng Yều, xã Đại Hưng

29 Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) - Đường Võ Chí Công - UBND xã Bình Sa

30  Đường bao từ ngõ 3 Già Bang, thị trấn Tân Bình đến trung tâm xã Quế Lưu

31 Cầu Sông Bui

32 Hệ thống hội nghị truyền hình cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

33 
Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư đô thị, du lịch dịch vụ Đông Nam

Thăng Bình 3

34 Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

35 Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

36 Nhà xe Tỉnh ủy Quảng Nam

37 Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên

38 Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc

39 Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

40 Cải tạo, nâng cấp Làng Hòa Bình Quảng Nam 

41 Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam

42 Đền liệt sỹ huyện Quế Sơn

43 Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn
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