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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Qua xem xét Tờ trình số 3814/TTr-UBND ngày 10/7/2020 và Báo cáo số
86/BC-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về đánh giá kế hoạch đầu tư
công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2020:

Kế hoạch đầu tư công năm 2020, đã được HĐND tỉnh quyết nghị theo Nghị
quyết 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, với tổng kế hoạch vốn là 6.552.287 triệu
đồng. Tuy nhiên, do tình hình thu ngân sách gặp khó khăn trong 6 tháng đầu
năm, HĐND tỉnh đã có chủ trương giãn kế hoạch đầu tư và giảm kế hoạch vốn
đầu tư một số dự án. Theo đó, tổng kế hoạch vốn còn lại sau khi cắt giảm là
6.192.724 triệu đồng, đã phân bổ 5.874.442 triệu đồng (đạt 95% kế hoạch vốn
sau khi cắt giảm).

Mặc dù, việc phân bổ vốn đầu tư công có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ
của nhiều năm qua, nhưng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 toàn
tỉnh mới chỉ đạt 28%; có 39 dự án giải ngân từ 0-5%, trong đó có nhiều dự án
ODA;  một  số  chủ  đầu  tư  giải  ngân  thấp  như:  Sở  VH-TT&DL đạt  0%,  Sở
KH&ĐT 0%, Cty TNHH MTV khai thác thủy lợi 0%, BQL dự án ĐTXD các
CTNN&PTNT đạt 2%, BQL dự án ĐTXD các CTGT đạt 13%. Đáng chú ý, tỷ
lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 chỉ mới đạt 35%,
trong đó một số dự án nguồn vốn phân bổ khá lớn nhưng giải ngân đạt thấp,
như: Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2), bố trí 67.930 triệu đồng, giải
ngân 0%; dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2018-2020, bố trí 102.980 triệu đồng, giải ngân 0%; Bệnh viên đa khoa
miền núi phía Bắc, bố trí 30.205 triệu đồng, giải ngân 6%1.

 Trước thực trạng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp, kế
hoạch vốn đầu tư công bị cắt giảm, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có
ý nghĩa quan trọng trong việc kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo
việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các
nguồn vốn đầu tư khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những
tháng còn lại. Do vậy, ngoài các giải pháp của UBND tỉnh đề xuất, Ban đề nghị
HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau trong các tháng
còn lại của năm 2020:

1 Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 30/6/2020
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- Tiếp tục có giải pháp cụ thể tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong việc bồi
thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đầu tư công
của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các
chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục
đầu tư để có giải pháp phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo
giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả các nguồn vốn các năm trước
chuyển sang).

- Theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, kịp thời điều chuyển kế hoạch
vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung và giải ngân vốn để
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản, thanh
toán khối lượng, dự án quyết toán, hoàn thành. Trong đó, xem xét bố trí vốn
chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021.

- Soát xét nguồn thu sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước, việc phân
bổ  và  giải  ngân  các  nguồn  thu  này  theo  Nghị  quyết  36/NQ-HĐND  ngày
17/12/2019 của HĐND tỉnh; đồng thời sớm có các giải pháp xử lý để kịp thời bố
trí cho các dự án đầu tư công2.

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến đầu tư công tại Nghị
quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; một số nội dung theo Thông báo
số 34/TB-HĐND ngày 07/7/2020 Thường trực HĐND tỉnh về kết luận phiên họp
giải trình “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”. Trong đó,
tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025; rà soát,  thực hiện quyết toán công trình, dự án hoàn thành,
dừng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách tỉnh trong thời gian qua…

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm
sau phải được HĐND cùng cấp thông qua trước ngày 25/7 hằng năm, bao gồm
chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với tổng nguồn vốn
đầu tư công năm 2021 dự kiến 6.382.216 triệu đồng  và các nguyên tắc, tiêu chí,
thứ tự ưu tiến bố trí vốn, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2021. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư
công năm 2021 để UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chỉnh thẩm
định theo quy định. 

Riêng đối với 04 dự án ODA mới, có tổng mức đầu tư rất lớn (Xây dựng cơ sở
hạ tầng thích ứng với biển đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số 925,638 tỷ
đồng; dự án phát triển tổng hợp tỉnh Quảng Nam 4.808,409 tỷ đồng; dự án phát
triển tổng hợp – Tiểu dự án Quảng Nam 3.900 tỷ đồng; hiện đại hóa thủy lợi nhằm
thích ứng biến đổi khí hậu 545 tỷ đồng), nhưng chưa được HĐND tỉnh cho ý kiến,
chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Do vậy, Ban đề nghị
2 Theo kế hoạch đầu tư công năm 2020, nguồn thu sử dụng đất là 1.500 tỷ đồng

2



đề nghị rà soát, thẩm định chặt chẽ sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, quy hoạch phát triển ngành, mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư, tổng
mức đầu tư; đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội, sự ủng hộ,
đồng thuận của nhân dân đối với các dự án thành phần; cơ chế tài chính đối với
khoản vay, hạn mức dư nợ vay, khả năng bố trí kinh phí trả nợ vay (phân định
trách nhiệm trả nợ từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện thụ hưởng dự
án), thời điểm vay; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất
cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo
quy định, làm cơ sở để xem xét bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Từ nay cho đến kỳ họp cuối năm, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan liên quan, theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách năm 2020 và dự kiến số
thu, chi ngân sách năm 2021, nhất là nguồn vốn ngân sách trung ương để soát
xét, tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn đưa vào cân đối ngay trong kế hoạch đầu tư
công năm 2021, nhất là nguồn thu từ sử dụng đất nhằm thuận lợi cho công tác
điều hành, quản lý, giải ngân nguồn vốn đầu tư. 

Tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó
rà soát một số nhiệm vụ chi chưa hợp lý để bổ sung cho chi đầu tư. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục
liên quan, nhất là đối với dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 để đảm bảo
điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. 

3. Về dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021: Qua
xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, nhiều nội dung được
trích dẫn chi tiết có trong Luật Đầu tư năm 2019 liên quan đến nguyên tắc bố trí
vốn, thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong thực hiện các thủ tục liên
quan đến đầu tư công. Nội dung dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư
công năm 2021, diễn giải chi tiết nội dung đã được đề cập cụ thể trong Báo cáo
và Tờ trình. 

Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn
tiếp thu các nội dung thẩm tra hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, đảm bảo về thể
thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định, trong đó đảm bảo tính khoa học,
ngắn gọn, đồng thời bổ sung các Phụ biểu kèm theo.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; các Phòng;
- Lưu VT, TH(Huy)

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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