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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cho phép 

điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách 
địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân sang năm 2022

Qua xem xét Tờ trình số 4024/TTr-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh 
về đề nghị cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 
ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân sang năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh một 
số nội dung sau:

Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 về kỳ họp thứ sáu, 
HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã) sang năm 2022, theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1433/TTr-
UBND ngày 14/3/2022. Trong đó, giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của số liệu và điều kiện được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải 
ngân sang năm 2022 của từng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị 
định số 40/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát các 
trường hợp kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2021 sang năm 2022. Sau khi rà soát, số liệu thực tế là 416.072.422.864 
đồng, giảm 197.377.682.684 đồng so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND của 
UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ sáu (613.450.105.548 đồng). Số liệu chênh lệch 
nêu trên đã được UBND tỉnh phân tích làm rõ nguyên nhân như: Một số nguồn 
vốn ngân sách giao cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết theo từng dự 
án; một số nguồn vốn chưa qua hệ thống của Kho bạc Nhà nước do chưa có mã 
số dự án nên không thuộc trường hợp kéo dài; một số nguồn vốn thời gian kéo 
dài giải ngân chỉ đến 31/12/2021 không được kéo dài sang năm 2022,…và 
UBND tỉnh xin rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ 
đầu tư trong việc để sai sót các số liệu như trên.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh và bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã) được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 
31/12/2022 với kế hoạch vốn là 416.072.422.864 đồng; nội dung này đã được 
các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 



2

kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất thông qua để làm cơ sở cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo 
quy định. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tăng cường các giải pháp đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn, kiên quyết điều chuyển vốn của những dự án chậm hoặc 
không có khả năng giải ngân; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn; làm rõ 
trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, tập thể, cá 
nhân có liên quan đến việc chậm giải ngân, đặc biệt đối với nguồn vốn vay nước 
ngoài.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề 
nghị cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân 
sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải 
ngân sang 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&HĐND tỉnh: CPVP;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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Nguyễn Đức
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