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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 năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
2022 tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 8725/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Báo cáo số 232/BC-
UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 
2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh, 
đồng thời báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với tổng kế hoạch vốn 6.273,538 tỷ đồng. 
UBND giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 là 
5.303,538 tỷ đồng1. Kế hoạch vốn sau khi thực hiện cắt giảm, bổ sung là 5.015,484 
tỷ đồng. Trong năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải 
pháp căn cơ để đẩy mạnh công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án; công 
tác đấu thầu qua mạng được triển khai đồng bộ, đảm bảo tính công khai, minh 
bạch2; tập trung tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác 
bồi thường GPMB, kiên quyết thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn đối với những 
dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang dự án đủ 
điều kiện và có khả năng giải ngân vốn. Tính đến ngày 30/11/2021, tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư công đạt 66,6% so với tổng vốn đầu tư công năm 2021. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập, chưa tuân 
thủ các quy trình thủ tục đầu tư theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Trong 
đó, một số dự án phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; phân bổ và giải ngân vốn cho 
một số dự án cao hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt khi chưa được cơ quan có 
thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự án.

- Công tác đấu thầu tại một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, để xảy ra một 
số sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

1 Giảm 970 tỷ đồng do Trung ương chưa phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
2 Tính đến tháng 10/2021, tỷ lệ đấu thầu qua mạng thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 94,43% về số lượng gói thầu và 
đạt 49,49% về giá trị gói thầu.
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- Tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp. Trong 
đó, tỷ lệ giải ngân đến hết quý III/2021 dưới 60%, chưa đạt theo chỉ đạo của Chính 
phủ tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021. Tính đến 30/11/2021, kế hoạch vốn 
giải ngân là 4.863,332 tỷ đồng, đạt 66,6% tổng vốn đầu tư công năm 2021. Trong 
đó, kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân 3.365,102 tỷ đồng (đạt 67,1%), kế hoạch vốn 
năm 2020 kéo dài giải ngân 1.498,230 tỷ đồng (đạt 65,4%). Kế hoạch vốn còn lại 
đến ngày 30/11/2021 chưa giải ngân còn lớn 2.444,101 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài chưa giải ngân là 793,719 tỷ đồng. Việc chậm 
giải ngân kế hoạch vốn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất 
là kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài chưa được giải ngân hết. Các dự án sử dụng vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân đạt thấp3, gây 
lãng phí sử dụng vốn vay, tạo gánh nặng trả nợ lãi và các khoản phí khác cho ngân 
sách.

Tình hình chậm giải ngân các dự án do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong 
đó có các yếu tố khách quan như tác động như tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, giá nguyên vật liệu tăng, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó 
khăn, vướng mắc và yếu tố chủ quan như công tác chuẩn bị hoàn chỉnh các hồ sơ, 
thủ tục đầu tư và thẩm định dự án, thiết kế, dự toán vẫn còn chậm... Một số dự án 
khởi công mới năm 2021 đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn chậm hoàn 
thành các thủ tục để khởi công, phải kéo dài sang qua năm 2022 (11 dự án); thủ tục 
quyết toán một số công trình còn chậm, dẫn đến nợ đọng kéo dài, chậm đưa công 
trình vào sử dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý III/2021 là 1.087,5 tỷ đồng, có 
giảm hơn so với cùng kỳ năm 20204, tuy nhiên vẫn còn khá cao. Trong đó, cấp tỉnh 
nợ 462 tỷ đồng, vẫn tập trung nhiều nhất ở Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu 
công nghiệp 375,9 tỷ đồng (chiếm 81,4%) do chậm quyết toán công trình; cấp 
huyện nợ 625,5 tỷ đồng, trong đó một số địa phương có nợ lớn như Tiên Phước 
(nợ 134,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 118 tỷ đồng), Duy Xuyên 
(nợ 65,4 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 50,4 tỷ đồng), Thăng Bình 
(nợ 63,7 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện là 38,5 tỷ đồng, Hội An (nợ 
58,1 tỷ đồng, trong đó nợ từ ngân sách cấp huyện 52,2 tỷ đồng)... 

- Số dư nợ tạm ứng quá hạn đến nay còn khá cao, theo số liệu của Kho bạc 
Nhà nước, cấp tỉnh có 56 dự án với số tiền 77,445 tỷ đồng, cấp huyện 134,568 tỷ 
đồng.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung thêm một số 
dự án mới so với Nghị quyết số 56/NQ-HĐND, điều chỉnh phân loại dự án đối với 
một số dự án và loại bỏ một số dự án. Qua đó cho thấy, việc xây dựng kế hoạch 

3 Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 05/11/2021 tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 29%.
4 Nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý III/2020 là 1.088,6 tỷ đồng.
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đầu tư công hằng năm chưa thật sự ổn định, còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Ban 
đề nghị, sau khi HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 – 2025, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm đảm 
bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của cơ quan trung ương và tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư công và quy 
định khác có liên quan.

1. Về Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nguyên tắc bố trí kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do UBND tỉnh trình.
2. Về nguồn vốn và phương án phân bổ vốn đầu tư
a) Ban cơ bản thống nhất với dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 

5.861,264 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch vốn thực hiện năm 2021. Trong đó, 
vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 4.457,138 tỷ đồng, bằng 119% so 
với thực hiện năm 2021; nguồn vốn ngân sách trung ương 1.404,126 tỷ đồng, bằng 
111% so với thực hiện kế hoạch năm 2021, đảm bảo theo dự kiến trung ương giao.

b) Về phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư:
Tổng kế hoạch vốn năm 2022 dự kiến là 5.861,264 tỷ đồng, gồm ngân sách địa 

phương 4.457,138 tỷ đồng, ngân sách trung ương 1.404,126 tỷ đồng. Qua xem xét, 
Ban Kinh tế - Ngân sách có một số ý kiến như sau:

- Phương án phân bổ vốn thực hiện một số chương trình nghị quyết của 
HĐND tỉnh giai đoạn thực hiện từ năm 2021 - 2025 còn khá thấp5. Đối với các dự 
án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm kế hoạch chỉ bố trí vốn khoảng 75-85% so 
với tổng mức đầu tư là chưa phù hợp, dễ phát sinh nợ đọng XDCB.

- Dự án khởi công mới năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh trình tại kỳ họp lần 
này gồm 74 dự. So với danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được 
HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về dự kiến 
kế hoạch đầu tư công năm 2021, kỳ họp lần này UBND trình trình bổ sung 22 dự 
án mới (trong đó có một số dự án được bổ sung theo chủ trương thống nhất của 
Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách sau khi khảo 
sát các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 và giai đoạn 2023 – 2025), 11 dự 
án chưa đảm bảo thủ tục năm 2021 chuyển sang và đưa ra 04 dự án6. Ban nhận 

5 - Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 
trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 bố trí 05/100 tỷ đồng; 
- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 
miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 bố trí 27/968,845 tỷ đồng; 
- Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 15/250 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 100/1.362 tỷ đồng (tổng mức đầu tư phần ngân 
sách tỉnh còn lại);
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 
và tưới tiên tiến tiết kiệm nước giai đoạn 2021 – 2025 bố trí 30/250 tỷ đồng...
6 04 dự án: Xử lý nước thải KCN Thuận Yên; Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên; Đóng mới tàu kiểm ngư; quy 
hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư đô thị, du lịch dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3.
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thấy, với số lượng dự án khởi công mới năm 2022 là khá cao, dự nguồn để phân bổ 
cho các dự án còn thấp; có 69 dự án mới7 chưa đảm bảo thủ tục nên chưa phân bổ 
chi tiết kế hoạch vốn. Do đó, Ban đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng 
phương án phân bổ vốn cho các dự án khi đảm bảo thủ tục đầu tư, thống nhất 
phương án phân bổ với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo 
HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Ngoài ra, trong số 22 dự án bổ sung mới vào kế 
hoạch đầu tư công năm 2022, có một số dự án đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc. Ban 
đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng công trình, đề xuất quy mô đầu tư phù 
hợp, tránh lãng phí trong đầu tư. 

Bên cạnh đó, Ban đề nghị xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 
2022 dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp Cảng cá 
Tam Quang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và dự kiến 
bố trí kế hoạch vốn năm 2022 khoảng 10 tỷ đồng để đối ứng thực hiện các hạng 
mục theo tiến độ dự án được phê duyệt8.

Ngoài ra, qua khảo sát thực tế các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Ban nhận thấy một số công trình cấp thiết cần 
được xem xét thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 để sớm triển khai 
đầu tư, đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho học sinh trong việc ăn, ở, học tập như 
Trường THPT Quang Trung (hạng mục kè chống sạt lở, bếp ăn cho học sinh,…), 
Trường THPT Nông Sơn (khối nhà lớp học, nhà công vụ cho giáo viên…), Trường 
THPT Nam Giang, Trường THPT Hiệp Đức (khu ký túc xá,…).

III. Kiến nghị, đề xuất: 
Qua thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có một số kiến nghị như sau:
1. Qua rà soát nội dung đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7553/UBND-

TH ngày 25/10/2021, ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban 
ngày 06/12/2021, để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương bố trí ngân sách tỉnh còn lại năm 2021 
với số tiền 05 tỷ đồng thực hiện chuẩn bị đầu tư thay cho nguồn vốn ngân sách 
trung ương năm 2021 đã bố trí cho dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc 
lộ 1 (03 tỷ đồng) và dự án Đường nối Khu Công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ 
Chí Công (02 tỷ đồng). Đề nghị UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh còn 
lại năm 2021 để bố trí đảo nguồn vốn đã bố trí cho 02 dự án nêu trên và triển khai 
thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2021, nhất là đối với kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài, đảm bảo đến 
cuối năm 2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

7 Bao gồm 06 dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương
8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3246/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021, thời gian thực hiện từ năm 2022, tổng mức đầu tư là 440 tỷ đồng, trong đó 
ngân sách tỉnh đối ứng 140 tỷ đồng để thực hiện công tác rà phá bom mìn, GPMB và đường giao thông kết nối với 
Cảng cá Tam Quang



5

3. Tập trung tăng cường các giải pháp huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu 
tư phát triển trong thời gian đến để bổ sung vốn thực hiện chương trình nghị quyết 
của HĐND tỉnh, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 
2022 đảm bảo thời gian quy định.

4. Phân cấp triệt để trong quản lý đầu tư, giao về cho cấp huyện chịu trách 
nhiệm thẩm định, quyết định chủ trương, quyết định dự án đầu tư đối với công 
trình, dự án cấp huyện quản lý (ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ có mục tiêu cho ngân 
sách cấp huyện thực hiện dự án).

5. Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ngành, địa phương tăng cường phối 
hợp xác định các hạng mục cần thiết đầu tư, phù hợp với nhu cầu bức thiết của đơn 
vị sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; kiểm soát 
quy trình, thời hạn thẩm định, tham gia ý kiến của các ngành chuyên môn; quy 
trách nhiệm, có chế tài xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân kéo 
dài thời hạn giải quyết hồ sơ, thực hiện sai quy trình, thủ tục về quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự 
toán, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó 
khăn cho chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, theo dõi chặt chẽ việc phân bổ, giải 
ngân vốn đảm bảo thủ tục theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng phân bổ 
và giải ngân vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt khi chưa được cơ quan có 
thẩm quyền; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân sai 
phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công 
trình.

8. Ưu tiên bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án do các bộ, ngành trung ương 
đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

9. Thực hiện quyết liệt, kịp thời điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, 
không có khối lượng cho các dự án khác có nhu cầu để giải ngân 100% kế hoạch 
vốn được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của các dự án và xử lý trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công.

10. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, xử lý nợ đọng xây 
dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng.

11. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 
26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh liên quan đến thực hiện kế hoạch 
đầu tư công. Trong đó, kiên quyết thực hiện giao cho các Ban quản lý dự án 
chuyên ngành làm chủ đầu tư đối với các công trình do cấp tỉnh quản lý. 

IV. Về dự thảo Nghị quyết: Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - 
Ngân sách có một số ý kiến như sau:

1. Đề nghị hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo hướng trình bày ngắn gọn, đảm 
bảo theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 
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ngày 06/4/2020. Không đưa vào nghị quyết các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND 
tỉnh về đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư. Đề nghị giao UBND tỉnh trong quá trình 
triển khai kế hoạch đầu tư công tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Đề nghị quy định nguyên tắc chung trong phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 
2022 đối với tất cả các nguồn vốn, bảo đảm phân bổ vốn theo đúng quy định của pháp 
luật về đầu tư công và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan trung ương, không 
tách riêng thành các nguyên tắc đối với vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách 
trung ương, vốn nước ngoài.

3. Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đối với các nguồn 
vốn, Ban đề nghị trình bày ngắn gọn, chi tiết theo các phụ lục đính kèm nghị quyết. 

4. Đề nghị bỏ phần nội dung “HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định một số 
nội dung” do các nội dung này đã được quy định trong Luật Đầu tư công và thuộc chỉ 
đạo điều hành của UBND tỉnh trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. 
Đồng thời, bổ sung vào phần tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban nêu tại mục III 
nêu trên. 

5. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn cho 
các dự án khởi công mới năm 2022 chưa đảm bảo thủ tục đầu tư, thống nhất 
phương án phân bổ với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo 
HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

6. Đề nghị điều chỉnh cách trình bày dự thảo nghị quyết đảm bảo kỹ thuật trình 
bày văn bản theo quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình thực 
hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, 
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 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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