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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương
 bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1435/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND 
tỉnh về đề nghị phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ 
nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương 
năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội 
dung sau:

Do nội dung này UBND tỉnh gửi sát ngày khai mạc kỳ họp, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh chưa tổ chức khảo sát, làm việc với các đơn vị liên quan, 
qua rà soát hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1435/TTr-UBND, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành:
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 về việc triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-20251 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương 
năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tại kỳ họp lần 
này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (gồm 
151.125 triệu đồng từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) và 102.310 triệu 
đồng từ ngân sách trung ương (vốn trong nước); đồng thời, phân bổ 21.210 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) còn lại năm 2023 để thực 
hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới là cần thiết và đảm bảo thẩm quyền quy 
định.

2. Về phương án phân bổ
Qua rà soát, nội dung phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân 
sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới cơ bản bám sát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

1 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 
sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu 
mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
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thôn tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ 
bản thống nhất. Tuy nhiên, qua rà soát, Ban xét thấy, nội dung đề xuất đề nghị lần 
này chủ yếu thông qua tổng nguồn, chưa đề xuất phân bổ nội dung cụ thể (trừ nội 
dung phân bổ cho các địa phương theo tiêu chí, định mức). 

Do đó, sau khi HĐND tỉnh thống nhất chủ trương phân bổ đối với nguồn vốn 
thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở; các Chương trình 
chuyên đề, nhiệm vụ phát sinh (OCOP, Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an 
toàn cấp huyện), Ban đề nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền hướng dẫn quy 
trình thủ tục hồ sơ đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các 
ngành, địa phương khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết, trình Thường 
trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định giao cụ thể nguồn kinh phí đầu tư 
cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời, tổng hợp báo cáo HĐND 
tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát khả năng 
cân đối ngân sách, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để đảm bảo vốn đối ứng 
triển khai thực hiện Chương trình. Chú trọng rà soát, thẩm định, hạn chế đầu tư dàn 
trải, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản, huy động 
quá sức trong dân. Đồng thời, tránh chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối 
tượng đầu tư với 02 Chương trình Mục tiêu quốc gia còn lại theo chỉ đạo trung 
ương. 

- Về dự thảo Nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu 
từ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho đảm bảo quy định của pháp luật và một 
số nội dung như đã nêu trong báo cáo thẩm tra.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân 
sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 
còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh . 
Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh

   - Đại biểu khách mời;
   - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
   - Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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