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TỜ TRÌNH
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 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ nước ngoài;

Theo các quy định về khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2021 tại Công văn 
số 9261/UBND-KTTH ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh và qua rà soát, báo cáo 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp số liệu từ Kho bạc nhà nước tỉnh, các Sở, 
Ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố; để đảm bảo thời 
gian giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang 
năm 2022, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC KÉO DÀI THỜI 
GIAN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 SANG NĂM 
2022 

1. Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 quy định: Thời gian thực hiện và giải 
ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường 
hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung 
ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với ngân sách địa phương cho phép kéo dài 
thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau.

2. Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 
Chính phủ quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách 
Trung ương, HĐND 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 
phòng 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 tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân 
sách nhà sách, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có 
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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) Ngành, địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch 
hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

3. Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 
Chính phủ quy định thời gian xử lý rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi: Trường hợp 
các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi kết thúc thực hiện 
đợt giải ngân cuối cùng vào năm kết thúc dự án, chủ dự án gửi Bộ Tài chính đơn 
rút vốn trước ngày 01 tháng 12 (năm kế hoạch) để đảm bảo thời gian giải ngân 
trước ngày 31 tháng 01 năm sau. Trong trường hợp bất kháng không giải ngân 
trước ngày 31 tháng 01 năm sau, thực hiện theo quy định về kéo dài thời gian thực 
hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tại Khoản 2 
Điều 68 của Luật Đầu tư công.

4. Theo quy định về khoá sổ kế toán ngân sách nhà nước năm 2021 của 
UBND tỉnh tại Công văn 9261/UBND-KTTH ngày 23/12/2021: Thời gian thực 
hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến hết ngày 28/01/2022, trừ trường 
hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung ương, HĐND 
tỉnh quyết định đối với ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã) cho 
phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm 
nhưng không quá ngày 31/12/2022. Kế hoạch vốn năm 2021 đến hết ngày 
28/01/2022 không giải ngân hết, các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện hủy toàn 
bộ tại kỳ 12/2021. Trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nhưng 
sau thời điểm đã hủy dự toán theo quy định, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phục 
hồi kinh phí đã hủy bỏ tương ứng, lập chứng từ và thực hiện chuyển số dư dự toán 
ngân sách sang năm 2022 trên hệ thống Tabmis theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 
242/SKHĐT-QHTH ngày 10/02/2022 đề nghị các đơn vị báo cáo giải ngân vốn 
đầu tư công đến hết ngày 31/01/2022 và rà soát kế hoạch vốn năm 2021 chưa giải 
ngân hết, đề nghị kéo dài sang năm 2022. Tuy nhiên, việc tổng hợp kế hoạch vốn 
năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 trên toàn tỉnh có một số vấn đề sau: (i) 
các đơn vị, địa phương gửi văn bản chậm so với thời hạn yêu cầu, chưa đúng theo 
biểu mẫu quy định, điều chỉnh nhiều lần; (ii) một số địa phương tổng hợp các dự 
án thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ hoặc 
nguồn sự nghiệp thuộc ngân sách cấp huyện; (iii) một số chủ đầu tư không ghi rõ 
dự án có kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 thuộc trường hợp 
bất khả kháng nào trong 07 trường bất khả kháng được quy định tại Điều 48 Nghị 
định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và nguyên nhân chưa giải 
ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 được giao của từng dự án. Theo đó, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư có Công văn 465/SKHĐT-QHTH ngày 09/3/2022 đề nghị các đơn vị 
tiếp tục rà soát kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương chưa giải ngân hết, 
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đề nghị kéo dài sang năm 2022 và đã tổng hợp báo cáo lại UBND tỉnh (chi tiết các 
đơn vị báo cáo tại Phụ lục VI kèm theo).

Đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 đề nghị kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 
thủ tục nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo 
yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh đã có Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 
03/3/2022 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 kế hoạch vốn ngân sách Trung 
ương năm 2021 của tỉnh Quảng Nam với tổng kế hoạch vốn: 55.753.737.000 
đồng. Trong đó: vốn trong nước NSTW hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực: 
45.753.737.000 đồng; vốn nước ngoài NSTW cấp phát: 10.000.000.000 đồng.

II. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ) ĐỀ NGHỊ 
HĐND TỈNH CHO KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 
SANG NĂM 2022 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2021 
nguồn ngân sách địa phương không giải ngân hết, đề nghị kéo dài thời gian thực 
hiện và giải ngân sang năm 2022 là 613.450.105.548 đồng. Trong đó, ngân sách 
cấp tỉnh: 481.021.318.350 đồng, ngân cấp huyện: 111.810.383.257 đồng, ngân 
sách cấp xã: 20.618.403.941 đồng. Cụ thể như sau:

1. Vốn ngân sách cấp tỉnh 
Tổng kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách cấp tỉnh không giải ngân hết, đề 

nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 481.021.318.350 
đồng, trong đó:

1.1. Vốn trong nước: 472.490.242.670 đồng.
a) Vốn ngân sách tỉnh theo ngành, lĩnh vực: 111.541.271.563 đồng.
b) Nguồn thu sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bổ sung: 280.837.705.507 

đồng.
c) Vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 

80.111.265.600 đồng, gồm các Nghị quyết, Chương trình sau:
- Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013, số 37/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp 
cho các nội dung trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh: 6.083.492.800 đồng.

- Thực hiện đầu tư các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện theo Quyết định 
sô 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 483.625.000 đồng

- Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về cơ chế đầu tư kiên 
cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 – 2020: 7.409.804.100 đồng.

- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh: 3.584.700.000 đồng.
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- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, số 31/NQ-HĐND 
ngày 28/9/2018 về phát triển KTXH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 
2020, định hướng đến năm 2025 – Nội dung Sắp xếp dân cư: 7.229.849.000 đồng

- Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 về hỗ trợ đầu tư thôn, bản, 
ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo Quyết định 
số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 1.129.368.000 
đồng.

- Dự án phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu: 
2.296.356.000 đồng.

- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, số 31/NQ-HĐND 
ngày 28/9/2018 về phát triển KTXH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 
2020, định hướng đến năm 2025 – Nội dung Đề án 548 Tiên Phước (Đề án phát 
triển KTV, KTTT, du lịch sinh thái): 48.905.000 đồng.

- Quyết định về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 
14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo 
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai 
đoạn 2019 – 2020: 1.326.354.000 đồng.

- Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ trùng tu di tích cấp 
tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020: 125.808.400 đồng.

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về hỗ trợ người có 
công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 8.767.000.000 đồng.

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phát triển kinh tế - xã 
hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2025: 897.675.000 đồng.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về xây dựng chốt dân quân 
thường trực tại các xã biên giới, đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 
1.922.000.000 đồng.

- Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về hỗ trợ thực hiện đề 
án Kiên cố hoá hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: 38.409.060.300 đồng.

- Nghị quyết Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do 
làm đường công vụ phục vụ thi công cao tốc: 397.268.000 đồng.

1.2. Vốn nước ngoài tỉnh vay lại: 8.531.075.680 đồng.
Kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại 2021 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022 là 8.531.075.680 đồng của dự án Phát triển môi trường, 
hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam1. 
Dự án thuộc trường hợp bất khả kháng thứ 5 theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định sô 

1 Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông đã cung cấp các chứng từ  liên quan về 
kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại năm 2021 được nhà tài trợ chuyển về tài khoản ngân hàng phục vụ Dự án; 
trong đó, còn 369.182,78 USD tương đương với 8.531.075.680 đồng (theo tỷ giá tháng 2/2022 của Bộ Tài chính: 
1 USD = 23.108 VNĐ) đến 31/01/2022 chưa thực hiện thủ tục giải ngân.
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40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020. Nguyên nhân không giải ngân hết do ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid – 19 nên có một số đơn vị trúng thầu ở nước ngoài chưa thể qua Việt 
Nam để thực hiện hợp đồng và một số hạng mục công việc bị triển khai chậm so với 
kế hoạch do bên phía nhà tài trợ (ADB) không đủ nhân lực để thẩm tra hồ sơ.

2. Kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã
Theo số liệu báo cáo của 18 UBND các huyện, thị xã, thành phố có 07/182 

địa phương đề nghị kéo dài ngân sách cấp huyện và cấp xã, 09/183 địa phương chỉ 
đề nghị kéo dài ngân sách cấp huyện; 02/184 địa phương không có nhu cầu kéo 
dài ngân sách cấp huyện và cấp xã. Tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách cấp huyện 
và cấp xã năm 2021 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 
2022 là 132.428.787.198 đồng; trong đó, ngân sách cấp huyện: 111.810.383.257 
đồng, ngân sách cấp xã: 20.618.403.941 đồng.

              ĐVT: đồng
Trong đó

TT
UBND 

huyện/thị 
xã/thành phố

Tổng cộng 
KHV 2021 đề 
nghị kéo dài 

sang năm 2022

Ngân sách cấp 
huyện 

Ngân sách cấp 
xã

 TỔNG CỘNG 132.428.787.198 111.810.383.257 20.618.403.941
1 Tam Kỳ 0 0 0
2 Hội An 4.307.457.000 1.554.005.000 2.753.452.000
3 Điện Bàn 28.960.001.371 23.236.177.806 5.723.823.565
4 Đại Lộc 1.692.060.400 1.692.060.400 0
5 Duy Xuyên 5.691.152.552 5.691.152.552 0
6 Quế Sơn 15.144.167.955 15.144.167.955 0
7 Nông Sơn 7.368.921.400 7.368.921.400 0
8 Thăng Bình 9.870.084.151 971.983.520 8.898.100.631
9 Núi Thành 7.078.436.983 5.226.614.029 1.851.822.954
10 Phú Ninh 19.793.751.378 19.086.535.748 707.215.630
11 Hiệp Đức 0 0 0
12 Tiên Phước 203.000.000 203.000.000 0
13 Bắc Trà My 6.277.481.447 6.102.481.447 175.000.000
14 Nam Trà My 1.939.600 1.939.600 0
15 Phước Sơn 24.199.180.161 23.690.191.000 508.989.161
16 Nam Giang 991.363.800 991.363.800 0
17 Đông Giang 495.853.000 495.853.000 0
18 Tây Giang 353.936.000 353.936.000 0

(Chi tiết tại Phụ lục I - V kèm theo)

2 Gồm: thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, 05 huyện: Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My và Phước 
Sơn.
3 Gồm 09 huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Nam Giang, Đông 
Giang và Tây Giang.
4 Gồm: Thành phố Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức.
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh


		2022-03-14T08:37:20+0700
	Quảng Nam


		2022-03-14T08:50:50+0700
	Quảng Nam


		2022-03-14T08:50:53+0700
	Quảng Nam


		2022-03-14T08:50:54+0700
	Quảng Nam




