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TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh 

 trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX  

 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã có các Tờ trình đề 

nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 39 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, với tổng 

mức đầu tư: 1.589.872.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 1.411.160.000 đồng 

và ngân sách cấp huyện: 178.712.000 đồng. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 dự kiến ngân sách tỉnh sẽ hụt 

thu nên tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020, trong đó thống nhất chủ 

trương cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020, giãn kế hoạch đầu tư và giảm 

kế hoạch vốn đầu tư một số dự án, công trình sử dụng ngân sách tỉnh để phù hợp 

khả năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương 

năm 2020, đồng thời giao UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án cụ thể cắt giảm chi thường xuyên, 

danh mục dự án, công trình giãn thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư, giảm kế 

hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, trao đổi thống nhất với Thường 

trực HĐND tỉnh để thực hiện từ đầu tháng 5/2020 và tổng hợp, báo cáo HĐND 

tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Do đó, chủ trương đầu tư của 

các dự án trên chưa được phê duyệt. 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh và 

theo Công văn số 130/HĐND-VP ngày 02/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh đã có Công văn số 3424/UBND-KTTH ngày 25/6/2020 đề xuất 

Thường trực HĐND tỉnh tạm thời cắt giảm dự toán chi năm 2020 của ngân sách 

tỉnh với số tiền: 2.143.869 triệu đồng, trong đó cắt giảm dự toán chi thường 

xuyên năm 2020 là: 730.002 triệu đồng và cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển năm 2020 là 1.413.867 triệu đồng. 

Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 184/HĐND-VP ngày 

03/7/2020, trong đó thống nhất về nguyên tắc cắt giảm dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu với các nội dung 

theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 3424/UBND-KTTH ngày 
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25/6/2020 và Thường trực HĐND tỉnh có yêu cầu đối với các dự án đã có trong 

danh mục được HĐND tỉnh thông qua nhưng vì nguồn thu ngân sách bị hụt thu 

năm 2020, chưa bố trí được phải cắt giảm, trong thời gian này đề nghị các cơ 

quan chuyên môn, chủ đầu tư, địa phương phối hợp, tập trung hoàn chỉnh các 

thủ tục cần thiết, giải phóng mặt bằng...  

Tại kỳ họp thứ 16, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 3814/TTr-UBND ngày 

10/7/2020, Tờ trình số 3815/TTr-UBND ngày 10/7/2020 trình HĐND tỉnh thông 

qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư 

công trung hạn năm 2021, trong đó có trình các danh mục dự án thuộc danh mục 

cắt giảm vốn đầu tư năm 2020 vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 

dự kiến sẽ chuyển toàn bộ các danh mục này sang kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1034/SKHĐT-

TĐDA ngày 10/7/2020 và ý kiến thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 13/7/2020; để chủ động hoàn 

thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, kịp thời triển khai thực hiện ngay sau 

khi xuất hiện nguồn vốn, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất phê 

duyệt chủ trương đầu tư 39 dự án theo các nội dung đã được UBND tỉnh trình 

tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, đồng thời bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 

các dự án từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

(Chi tiết 39 dự án theo Phụ lục đính kèm). 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- BTV Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP, các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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