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

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn 
                        ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết

Qua xem xét Tờ trình số 6312/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về 
đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách 
tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

Tại Nghị quyết số 129/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/9/2020 về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020, Chính phủ thống nhất cho phép các bộ, cơ 
quan trung ương và địa phương được giải ngân toàn bộ số kế hoạch đầu tư vốn các 
năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020. Theo 
đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thống nhất cho tiếp tục giải 
ngân đến 31/12/2020 đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 được giao 
trong năm 2018 còn lại đến ngày 31/12/2019 không giải ngân hết và chưa hủy dự 
toán với số tiền 25.029.342.000 đồng. Nội dung này đã được Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 305/HĐND-VP ngày 29/10/2020. 
Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 
quyết định theo thẩm quyền. 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, đảm bảo giải ngân hết đến 
31/12/2020 đối với các dự án có kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 được giao 
trong năm 2018 hoặc giao bổ sung trong năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 
nhưng nằm ngoài danh mục theo Tờ trình số 6312/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của 
UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài 
thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 
chưa giải ngân hết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Châu).
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Quảng Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2020Số: 106/BC-HĐND
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