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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 3) 

Qua xem xét Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 19/7/2021 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 và kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX đã cho ý kiến 
lần thứ 1 và lần thứ 2 về báo cáo 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. Qua đó, cơ quan chuyên môn đã rà soát, cập nhật thông tin, tiếp tục 
hoàn chỉnh báo cáo 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, 
cụ thể: 

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 
2016-2020:

Báo cáo đã đánh giá khá cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đã cập nhật số liệu mới nhất về tình hình huy 
động, phân bổ kế hoạch vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản... So với thời điểm báo 
cáo trước đây. Hơn nữa Báo cáo đã làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng nhiều dự án chậm tiến độ, giải ngân, quyết toán và rút ra được những bài 
học kinh nghiệm. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất 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 nhận thấy dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025 được xây dựng khá rõ trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình 
thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 
ương, Ban cơ bản 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. 

a) Về dự kiến tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 42.005,8 
tỷ đồng; dự kiến đưa vào cân đối hơn 38.909,8 tỷ đồng; trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 26.362,9 tỷ đồng.
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- Vốn ngân sách Trung ương là 12.546,9 tỷ đồng.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, nguồn thu tiền sử dụng đất 

dự kiến đưa vào cân đối 7.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn 
vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (so với giai đoạn 2016 – 2020, 
nguồn thu này tăng 6.578,516 tỷ đồng)1. Đây là nguồn dự kiến và là nguồn thu 
chủ yếu để bổ sung vốn đầu tư công. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tăng cường 
các biện pháp quản lý thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự 
án bất động sản, nhà ở thương mại để đảm bảo đạt nguồn thu này trong kế 
hoạch. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế trích lại một phần tiền sử dụng đất cho các 
địa phương chủ động bổ sung nguồn vốn đầu tư các công trình trên địa bàn theo 
phân cấp quản lý đầu tư tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020.

b) 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 38.909,811 tỷ đồng. Trong đó:
- Bố trí cho dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 11.218,7 tỷ 

đồng, gồm: đối ứng các dự án ODA 1.393,9 tỷ đồng; bội chi thực hiện các dự án 
ODA tỉnh vay lại 2.162,7 tỷ đồng và trả nợ vay đến hạn là 419,8 tỷ đồng; thực 
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh là 1.153,3 tỷ đồng; vốn khác giao cho các 
địa phương là 152,3 tỷ đồng; phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ các địa phương 
là 3.183,3 tỷ đồng; các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 
theo ngành, lĩnh vực là 1.312,4 tỷ đồng; dự án sử dụng vốn nước ngoài ngân 
sách trung ương cấp phát là 1.440,9 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án mới là 12.998,8 tỷ đồng, gồm: dự án khởi công mới 
năm 2021 là 5.224,2 tỷ đồng (ngân sách địa phương 4.709,2 tỷ đồng, ngân sách 
trung ương 515 tỷ đồng); dự án phê duyệt đầu tư nhưng chưa triển khai (ngân 
sách địa phương) 671 tỷ đồng; dự án đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 7.103,6 
tỷ đồng (ngân sách địa phương 3.029 tỷ đồng, ngân sách trung ương 4.074,6 tỷ 
đồng). 

- Vốn còn lại bố trí giai đoạn 2021 – 2025 là 14.692,3 tỷ đồng (ngân sách 
địa phương 9.488,3 tỷ đồng; ngân sách trung ương cho 03 chương trình mục tiêu 
quốc gia 5.204 tỷ đồng). Đối với vốn ngân sách địa phương 9.488,3 tỷ đồng, 
gồm: dự phòng 150 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; đối ứng các dự án 
ODA là 606,11 tỷ đồng; nguồn bội chi là 2.285,192 tỷ đồng; phân bổ cho các 
địa phương theo tiêu chí, định mức 1.448,01 tỷ đồng; thực hiện các nghị quyết 
của HĐND tỉnh là 980,448 tỷ đồng; còn lại 3.918,6 tỷ đồng bố trí cho các công 
trình mới cấp ngành 2.635,1 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương 1.283,5 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn dự kiến phân bổ cho các nội dung đầu tư trong giai đoạn 
2021 – 2025 theo số liệu tại các biểu kèm theo Báo cáo như sau:

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất đưa vào cân đối trong giai đoạn 2016 – 2020 là 517,484 tỷ đồng.
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Đơn vị: triệu đồng

Theo kế hoạch phân bổ cho thấy, khả năng cân đối ngân sách chưa đảm bảo 
để bố trí thực hiện các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, dẫn đến 
nhiều chương trình, dự án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2026 – 2030 với nhu 
cầu chuyển tiếp vượt 20% so với quy định2, dự án sử dụng ngân sách tỉnh giai 

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 

STT Nội dung Tổng mức 
đầu tư 

Lũy kế 
bố trí 
đến 
năm 
2015

Giai đoạn 
2016- 
2020

Giai đoạn 
2021 – 
2025

Nhu cầu 
chuyển sang 
2026 – 2030

I. Nguồn ngân sách tỉnh
1 Chương trình theo Nghị 

quyết được chuyển tiếp
6.166.702 139.900 4.076.220 1.153.315 797.267

2 Nghị quyết đã ban hành 2.544.237 - - 2.316.237 228.000

3 Nghị quyết dự kiến ban 
hành

3.842.000 - - 980.448 2.861.552

4 Dự án chuyển tiếp sử dụng 
ngân sách tỉnh 

13.966.569 744.522 4.964.682 3.183.265 5.074.100

5 Dự án mới
a - Dự án năm 2021 2.271.720 - - 2.392.993 -
b - Dự án đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư
1.108.882 - - 671.000 437.882

c - Dự án bố trí kế hoạch 
vốn chuẩn bị đầu tư năm 
2021, dự kiến đầu tư giai 
đoạn 2022 - 2025

3.718.760 3.029.000 689.760

d - Dự án đăng ký đầu tư 
nguồn ngân sách tỉnh (cấp 
tỉnh)

3.185.326 - - 2.635.100 550.226

đ - Dự án đăng ký đầu tư 
nguồn ngân sách tỉnh (hỗ 
trợ cấp huyện)

1.360.200 - - 1.283.456 76.744

e - Dự án chuẩn bị đầu tư 
(ngân sách tỉnh đầu tư các 
dự án cấp tỉnh và hỗ trợ 
cấp huyện)

4.193.000 - - Chưa cân 
đối được 

nguồn vốn 
để bố trí

-

II. Nguồn ngân sách trung ương

1 Dự án chuyển tiếp 5.459.494 2.980.654 1.060.031 1.418.809

2 Dự án mới 4.780.000 4.364.580 415.420
III. Vốn nước ngoài

1 Dự án chuyển tiếp và dự 
án mới

19.680.294 - 3.630.728 10.287.230 5.762.336
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đoạn 2016 – 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 là 5.074,100 tỷ đồng; 
dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 
là 1.834,229 tỷ đồng; nghị quyết dự kiến ban hành chuyển tiếp sang giai đoạn 
2026 – 2030 là 2.861,552 tỷ đồng ...), cho thấy việc phân bổ vốn dàn trải, chưa 
đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019, dẫn đến thời 
gian hoàn thành dự án kéo dài so với quy định, sẽ hạn chế khả năng phát huy 
hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.  

Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ ưu tiên bố trí 
đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp và các chương trình đầu tư theo nghị quyết 
của HĐND tỉnh dự kiến ban hành theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 
2019 về thứ tự phân bổ vốn mới tính đến việc cân đối bố trí cho các dự án khởi 
công mới của giai đoạn 2021 – 2025.

- Các dự án ODA chuyển tiếp và khởi công mới có tổng mức đầu tư khá 
cao, trong khi nguồn vốn bố trí cho dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 còn thấp, 
phải chuyển sang giai đoạn 2026 – 2030 là 5.762,336 tỷ đồng. Theo báo cáo của 
cơ quan chuyên môn, hạn mức dư nợ vay của tỉnh đến năm 2025 khoảng 6.738 
tỷ đồng, trong khi đó tổng dư nợ vay của các dự án là 8.030,253 tỷ đồng (gồm 
các dự án chuyển tiếp là 2.488,215 tỷ đồng, 04 dự án đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt là 2.419,910 tỷ đồng và 02 dự án đang xúc tiến với cơ quan 
trung ương là 3.122,129 tỷ đồng), vượt hạn mức dư nợ vay của tỉnh. Đồng thời, 
thực tế thời gian qua, tỷ lệ rút vốn vay của một số dự án chậm so với tiến độ, có 
dự án phí cam kết phải trả lớn hơn nhiều so với vốn vay đã rút3. 

Ban đề nghị rà soát, đánh giá kỹ thực trạng, xác định mục tiêu, hiệu quả đầu 
tư. Trên cơ sở đó, đề xuất quy mô, nội dung đầu tư phù hợp với yêu cầu phát 
triển trên các lĩnh vực, cắt giảm hạng mục đầu tư chưa bức thiết nhằm đảm bảo 
khả năng cân đối ngân sách tỉnh và không vượt hạn mức dư nợ vay. Đồng thời, 
tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, cân nhắc kỹ 
thời điểm ký kết hợp đồng vay vốn, rút vốn để đảm bảo việc giải ngân theo tiến 
độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

- Kế hoạch vốn các ngành, lĩnh vực là 13.194,8 tỷ đồng được phân bổ cho 
khối ngành và hỗ trợ địa phương theo tỷ lệ từng lĩnh vực trong giai đoạn 2016 – 
2020, theo hướng cân đối giữa các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc phân bổ dựa trên cơ 
sở kế hoạch vốn đã phân bổ của giai đoạn trước mà không căn cứ vào tổng nhu 
cầu còn lại của dự án sẽ dẫn đến đầu tư dàn trải, thiếu tập trung, kéo dài thời 
gian thực hiện dự án so với quy định của Luật Đầu tư công về thời gian thực 
hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C 
không quá 03 năm; đồng thời, dẫn đến kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 
sau sẽ lớn hơn mức quy định tại Điều 89 Luật Đầu tư công năm 20194. Ngoài ra, 

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 Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành: Tính đến ngày 31/5/2021, số vốn đã rút là 
4,513 tỷ đồng, trong khi đó phí cam kết phải trả là 12 tỷ đồng.
4 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 
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Ban nhận thấy, cơ cấu đầu tư cho các lĩnh vực chưa thật sự hợp lý. Trong đó, 
lĩnh vực giao thông chiếm tỷ trọng lớn, tỷ trọng các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông 
nghiệp còn khá khiêm tốn, trong khi đó nhu cầu đầu tư cho các lĩnh vực này 
hiện nay rất cần thiết (trường học, trang thiết bị y tế, kênh mương...). Do vậy, 
Ban đề nghị khi xuất hiện các nguồn vốn phát sinh trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị ưu tiên bố trí vốn bổ sung danh mục dự 
án trên các lĩnh vực này.

- Việc sửa chữa, cải tạo các trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước thời 
gian qua khá nhiều, tổng mức đầu tư dự án sửa chữa khá lớn. Do vậy, đề nghị rà 
soát đánh giá kỹ về hiện trạng công trình, đề xuất quy mô phù hợp, tránh lãng 
phí trong đầu tư. Đối với các công trình trụ sở xây mới, đề nghị tăng cường trách 
nhiệm trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, đảm bảo yếu tố lâu dài; đồng 
thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, khắc phục tình trạng nhanh 
xuống cấp, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Đối với danh mục 33 dự án đề nghị cho chủ trương chuẩn bị đầu tư với 
tổng mức đầu tư 5.215 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 4.193 tỷ đồng. Theo 
báo cáo, các dự án này chưa cân đối được nguồn để bố trí. Ban cơ bản thống 
nhất danh mục đầu tư, đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối 
hợp với UBND tỉnh rà soát, xem xét về mục tiêu, nội dung, quy mô, sự phù hợp 
với quy hoạch, đồng thời xem xét nguồn vốn đảm bảo khả năng cân đối nguồn 
vốn ... trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

3. Một số kiến nghị khác
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật đầy đủ các dự 

án chuyển tiếp (dự án chưa quyết toán) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để 
làm cơ sở bố trí vốn.  

- Căn cứ Điều 48 và Điều 62 Luật Đầu tư công năm 2019, Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn được quyết định trên cơ sở căn cứ nghị quyết của Quốc hội về 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới và phải phù hợp với Kế hoạch tài 
chính 05 năm. Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội chưa thông qua Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn, HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 
năm. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 
2025 trình bộ, ngành trung ương theo quy định; đồng thời, cập nhật số liệu tổng 
nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (theo ý kiến của bộ, 
ngành trung ương), đảm bảo tính chuẩn xác, phù hợp tình hình ngân sách trung 
ương và địa phương; hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn theo nội dung thẩm tra 
nêu trên để trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn tại thời 
điểm gần nhất sau khi Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

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.
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Trên đây là 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 3), kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 
CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND
.

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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