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

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 2) 

Qua nghiên cứu, xem xét Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của 
UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020  
và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh đã cho ý kiến lần thứ 1 về đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2015. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả phiên họp giải trình 
về việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án 
nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh 
đã nhận định một số kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình 
triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đề ra một 
số chủ trương liên quan đến công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-
2020: Nội dung đánh giá đã được cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến của HĐND 
tỉnh tại kỳ họp thứ 15, 16, cơ bản đầy đủ, toàn diện. Trong đó, đã đề cập cụ thể khả 
năng huy động, phân bổ kế hoạch vốn, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 
hạn, xác định nợ đọng xây dựng cơ bản, dự kiến nguồn vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 
tiếp theo; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra. Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất cao với nội dung đánh giá của UBND 
tỉnh.

2. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Qua xem 
xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu; nguyên tắc lập và 
phân bổ vốn đầu tư công cho các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo báo cáo của 
UBND tỉnh trình. 

- Về dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đưa 
vào cân đối là 37.435 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754 tỷ đồng.
+ Vốn ngân sách Trung ương là 13.590 tỷ đồng.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy: nguồn thu sử dụng đất dự kiến 

đưa vào cân đối là 5.096 tỷ đồng, nguồn bội chi ngân sách địa phương là 4.890 tỷ 
đồng, quá cao so với giai đoạn trước1; bên cạnh đó, một số nguồn vốn như: vốn theo 
tiêu chí, định mức của Thủ tướng Chính phủ; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, 
vốn chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương đến nay Trung ương vẫn chưa quyết 

1 Giai đoạn 2016-2020, nguồn thu sử dụng đất đưa vào cân đối là 517,5 tỷ đồng; nguồn bội chi là 336 tỷ đồng.
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định. Trong đó, đáng chú ý là số vốn theo tiêu chí, định mức của Thủ tướng Chính phủ 
trong năm 2021 dự kiến là 856 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với năm 2020.

Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan cần 
phối hợp chặt chẽ để rà soát, bổ sung các nguồn vốn vào cân đối trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tính chuẩn xác, phù hợp tình hình ngân 
sách trung ương và địa phương, nhất là nguồn thu sử dụng đất, làm cơ sở để xem xét, 
quyết định phương án phân bổ nguồn vốn, nhất là phân bổ cho các danh mục dự án, 
chương trình đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025.

+ Về nguồn vốn ứng trước kế hoạch vốn của giai đoạn sau 4.000 tỷ để bố trí cho 
các dự án khởi công ở kỳ cuối kế hoạch 2021-2025 theo quy định tại khoản 2, Điều 89 
Luật Đầu tư công2: Ban nhận thấy, quy định của Luật Đầu tư công không đề cập việc 
ứng vốn của kế hoạch giai đoạn sau để bố trí vốn, mà chỉ cho phép cấp có thẩm 
quyền được quyết định chủ trương chương trình, dự án có thời gian thực hiện 
kéo dài sang giai đoạn 2026-2030 nhưng đảm bảo tổng số giá trị tổng mức các 
dự án, chương trình phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2026-2030 không vượt quá 20% tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn 
của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Do vậy, có ý kiến đề nghị cần xem xét có nên đưa 
nguồn vốn 4.000 tỷ đồng vào cân đối trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 hay không?

- Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025:

Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ là 33.435 tỷ đồng (sau khi loại trừ 4.000 
tỷ đồng vốn ứng trước giai đoạn sau). Trong đó:

+ Bố trí cho dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 12.489,2 tỷ 
đồng. gồm: đối ứng 1.300 tỷ đồng; bội chi và trả nợ vay đến hạn là 2.142,8 tỷ 
đồng; thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh là 996,7 tỷ đồng; phân bổ cho 
khối ngành và hỗ trợ cho địa phương là 4.985,5 tỷ đồng; các chương trình mục 
tiêu là 1.181,9 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 1.882,2 tỷ đồng.

+ Vốn còn lại bố trí cho giai đoạn 2021-2025 là 20.855,7 tỷ đồng. Gồm: Dự 
phòng 100 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; đối ứng các dự án ODA là 1.700 
tỷ đồng; nguồn bội chi là 3.167 tỷ đồng; phân bổ cho các địa phương theo tiêu 
chí, định mức 1.568,4 tỷ đồng, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh là 1.400 
tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành, địa phương là 2.293,6 tỷ đồng; phân bổ cho các 
dự án chương trình mục tiêu quốc gia 5.204 tỷ đồng; các chương trình mục tiêu là 
3.534,4 tỷ đồng; vốn nước ngoài 1.788,2 tỷ đồng.

Theo dự kiến phương án nêu trên, Ban cơ bản thống nhất với đề xuất của 
UBND tỉnh. Trong đó, tập trung huy động tối đa các nguồn vốn ODA để đầu tư 
hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trọng điểm trong điều kiện nguồn thu của tỉnh vẫn 
còn hạn chế. Tuy nhiên, việc bố trí 3.000 tỷ đồng để đối ứng cho các dự án 
ODA, một số đại biểu đề nghị cần được xem xét kỹ lưỡng các danh mục dự án 
ODA, tỷ lệ vốn đối ứng, việc hoàn thành các thủ tục liên quan triển khai thực 

2 “Cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có 
thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức 
đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không 
vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa 
phương đó.”



3
hiện dự án ODA để bố trí phù hợp nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
ngân sách tỉnh, với các lý do sau:

Qua rà soát tình hình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài cho 
thấy (tại Công văn số 234/HĐND-VP ngày 07/9/2020): khâu nghiên cứu, chuẩn 
bị đầu tư, ký kết hiệp định, triển khai thực hiện dự án thường kéo dài, bị động, lệ 
thuộc vào các tiêu chí của tổ chức cho vay; giải ngân chậm.... Tuy nhiên, kế 
hoạch vốn bố trí cho các dự án ODA trong kế hoạch 2021-2026 là 12.315 tỷ 
đồng = (3.000+4.890 (nguồn bội chi tỉnh vay và trả nợ vay)+3.670 (vốn trung 
ương cấp phát)), bằng 36,8% tổng số vốn được cân đối trong kế hoạch 5 năm 
33.435 tỷ đồng (sau khi loại trừ 4.000 tỷ đồng nguồn trước kế hoạch đầu tư 
trung hạn giai đoạn sau), lớn hơn 7.760 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-20203.

Trong khi đó, các dự án ở lĩnh vực giao thông giai đoạn 2016-2020 chuyển 
tiếp sang đang rất cần vốn để hoàn thành. Theo phương án, vẫn còn thiếu 580 tỷ 
đồng để bố trí cho các dự án này. Ngoài ra, chưa cân đối được nguồn ngân sách 
tỉnh để khởi công các dự án mới ở lĩnh vực giao thông trong giai đoạn 2021-
2025.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình tại kỳ 
họp lần này chưa đề xuất nội dung sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự 
án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn theo quy định tại Điều 49, Luật Đầu tư công. 

3. Kiến nghị, đề xuất:
Trên cơ sở phân tích nguồn vốn và nội dung liên quan đến công tác lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh cho chủ 
trương tại kỳ họp thứ 16, quy định phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển giữa 
cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021-2025 và nội dung cho ý kiến dự án đề xuất 
sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Thường trực HĐND tỉnh 
tại Công văn số 234/HĐND-VP ngày 07/9/2020, nhất là các chủ trương của 
Trung ương liên quan đến giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn vốn 
theo tiêu chí, định mức; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, 
nguồn vốn nước ngoài), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, tiếp tục cho ý kiến.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2), kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

3 Kế hoạch vốn bố trí cho dự án ODA giai đoạn 2016-2020 là 4.555 tỷ đồng.
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