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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án  

phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020 

 

Sau khi xem xét các Tờ trình: số 1603/TTr-UBND ngày 24/3/2020 của UBND 

tỉnh về phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch năm 

2020, số 1936/TTr-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về phương án phân bổ 

kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020, số 2150/TTr-UBND ngày 

17/4/2020 về phương án phân bổ kế hoạch vốn các dự án khởi công mới năm 2020 

sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch 2020 và số 2034/TTr-UBND ngày 

13/4/2020 về phương án phân bổ kế hoạch vốn các dự án phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi và 

các văn bản có liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính báo cáo 

HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

I. Về trình tự, thủ tục: 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019,  Điều 2 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, điểm c khoản 

2 Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, tại kỳ họp lần này, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phương án phân bổ kế hoạch 

vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020 là phù hợp. 

II. Về phương án phân bổ 

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 

Qua xem xét các nội dung liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận 

thấy, các dự án khởi công mới năm 2020 sử dụng vốn ngân sách Trung ương đã 

được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao dự kiến tổng mức vốn bố trí trong năm 2020 cho 

12 dự án là 318.282 triệu đồng (ngoài dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My đã được bố trí vốn 30.000 triệu đồng). Tại kỳ 

họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời, 

phân bổ kế hoạch vốn cho 12/12 dự án với tổng mức bố trí 318.282 triệu đồng. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất phương án phân bổ kế 

hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ 

trình 1936/TTr-UBND ngày 08/4/2020 và Tờ trình số 2150/TTr-UBND ngày 

17/4/2020. 

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh 

- Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch năm 2020 cho đầu tư phát 
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triển được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

là 256.663 triệu đồng. Tại kỳ họp này, ngoài số tiền đã hỗ trợ 2.500 triệu đồng qua 

ngân sách huyện Tiên Phước (Quyết định 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019) thực 

hiện dự án đường nối từ Quốc lộ 40B đi cụm công nghiệp Tài Đa; số tiền còn lại 

254.163 triệu đồng, UBND tỉnh đề xuất phương án sử dụng như sau: 

+ Bố trí 53.500 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số 

dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư năm 2020 có tổng mức đầu tư từ 15.000 triệu 

đồng trở lên; 

+ Bố trí 180.463 triệu đồng thực hiện đầu tư cho 24 dự án khởi công mới của 

kế hoạch đầu tư năm 2020 (đang trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

kỳ họp thứ 15); 

+ Dự nguồn 20.200 triệu đồng cho 03 dự án chưa trình phê duyệt chủ trương 

đầu tư. 

- Bố trí 120.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho 09 dự án phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 

huyện miền núi theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019. 

Sau khi rà soát phương án phân bổ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

thống nhất việc bố trí 53.500 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi kế hoạch 2020 để 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án được bổ sung vào danh mục 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo đề nghị của UBND tỉnh 

tại Tờ trình số 1603/TTr-UBND ngày 24/3/2020 là phù hợp với chủ trương của 

HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, kính đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua.  

Đối với nguồn vốn còn lại 320.663 triệu đồng (= 180.463 triệu đồng + 20.200 

triệu đồng + 120.000 triệu đồng): Ban nhận thấy, trong những tháng đầu năm 2020, 

do chịu tác động bất lợi đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến 

số thu trong năm 2020 khó có khả năng đạt theo kế hoạch. Điều đó, sẽ ảnh hưởng 

nhất định đến phân bổ nguồn vốn cho đầu tư phát triển trong năm 2020. Do vậy, để 

đảm bảo cân đối ngân sách, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND 

tỉnh tạm thời chưa thông qua việc phân bổ 320.663 triệu đồng. Đồng thời, thống 

nhất chủ trương thực hiện hiện việc cắt, giảm một số nhiệm vụ chi thường xuyên, 

giãn kế hoạch đầu tư và giảm kế hoạch vốn đầu tư một số dự án, công trình chưa 

cần thiết để phù hợp tiến độ và khả năng thu ngân sách trên địa bàn những tháng 

còn lại năm 2020; chỉ ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, đảm 

bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu dùng, dự án dở dang đạt khối 

lượng từ 80% trở lên để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2020. Giao 

UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để 

xây dựng phương án cụ thể cắt giảm chi thường xuyên, danh mục dự án, công trình 

giãn kế hoạch đầu tư, giảm kế hoạch vốn năm 2020, báo cáo Thường trực HĐND 
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tỉnh thống nhất để thực hiện từ đầu tháng 5/2020 và tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh 

xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020, kính 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- CPVP; 

- Lưu VT,TH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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