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

vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Qua nghiên cứu Tờ trình số 6749/TTr-UBND ngày 17/11/2020 về phân cấp 
nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

- Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị 
quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và 
ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp 
với quy định của Luật Đầu tư công năm 20191, đảm bảo tính công khai, minh 
bạch trong đầu tư, tạo sự chủ động, linh hoạt và nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lập, tổ chức triển khai thực hiện 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 
hằng năm của cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian đến. 

Về nhiệm vụ, nội dung phân cấp đã được cơ quan chuyên môn tiếp thu, 
hoàn chỉnh theo ý kiến của các ngành, địa phương, nhất là ý kiến của HĐND 
tỉnh tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về kỳ họp thứ 15, HĐND 
tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về phạm 
vi, nguyên tắc phân cấp, quản lý nguồn vốn theo đề nghị của UBND tỉnh trình.

Đối với nội dung phân cấp: Mặc dù UBND tỉnh đề xuất phân cấp ở 10 lĩnh 
vực lớn, cơ bản phù hợp với nội dung đầu tư trên lĩnh vực, ngành trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên vẫn chưa thể bao quát, 
toàn diện đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, có ý kiến đề nghị 
HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ có mục tiêu đầu tư đối với một số công trình, 
dự án có tổng mức đầu tư lớn như: Trụ sở công an cấp xã, cụm công nghiệp, hạ 
tầng đô thị trung tâm hành chính cấp huyện, trung tâm cụm xã tại một số huyện 
miền núi… 

Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển rất cần thiết, là điều kiện tập trung 
nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng với mục tiêu, quy mô và 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Do vậy, 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua. Đồng 
thời, đề nghị UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình triển khai 

1 khoản 6 Điều 48, Luật đầu tư công năm 2019 về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 
có đề cập “thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư”
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thực hiện; trường hợp phát sinh những bất cập, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh 
xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc ban hành cơ chế hỗ trợ riêng thông 
qua các chương trình đầu tư, nhất là ở một số lĩnh vực bức thiết, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm đến.

- Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp thu nội 
dung thẩm tra hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, đảm bảo về thể thức, kỹ thuật 
trình bày văn bản theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 
cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, 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.
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