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BÁO CÁO THẨM TRA
Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 

tỉnh Hải Dương
(Báo cáo tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Sau khi xem xét báo cáo số 72/BC-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 
về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của 
tỉnh Hải Dương và qua giám sát thực tế, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có 
một số ý kiến như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020  

Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với các kết quả cũng như đánh giá trong 
báo cáo của UBND tỉnh. Nhìn chung, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công từ 
các nguồn vốn ngân sách nhà nước 05 năm 2016-2020 cơ bản tuân thủ theo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công. 
Trong giai đoạn này, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh xúc tiến hợp tác chặt chẽ liên 
kết với các tỉnh, thành phố giáp ranh, bổ sung đầu tư xây dựng các dự án giao 
thông kết nối liên tỉnh có sức lan tỏa, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách 
hằng năm, các cấp đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm, 
đồng thời cắt giảm, giãn hoãn tiến độ đầu tư của một số dự án chưa thật sự cần 
thiết, cấp bách để tập trung ưu tiên bố trí đủ vốn để sớm khởi công hoàn thành 
các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 
các công trình trọng điểm và dự án giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh. 

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công từ năm 
2016-2020, Ban kinh tế - ngân sách nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

- Nhu cầu vốn đầu tư công cho các công trình, dự án trong giai đoạn 
2016-2020 là rất lớn, nhưng khả năng cân đối vốn rất hạn hẹp; còn nhiều công 
trình, dự án cần thiết phải đầu tư nhưng chưa cân đối, bố trí được vốn.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của một số công trình trọng điểm, 
công trình kết nối giao thông vẫn chậm và gặp nhiều vướng mắc, quá trình giải 
quyết bồi thường gặp nhiều phát sinh không có trong quy định hoặc người dân 
không chấp nhận giá trị đền bù dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại, kéo dài làm ảnh 
hưởng đến tiến độ thực hiện dự án1, nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh tổng 
mức đầu tư do chi phí GPMB tăng.

- Việc hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai của một số dự án 
còn chậm; các thủ tục về lập thiết kế, dự toán, đấu thầu mất nhiều thời gian, đặc 
biệt là dự án sử dụng vốn ODA.

- Còn nhiều dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 
2019 trở về trước nhưng đến nay vẫn chưa lập hồ sơ trình duyệt quyết toán hoàn 
thành dự án. Một số dự án chậm triển khai, giải ngân vốn đạt thấp phải điều 
chuyển vốn đầu tư.

II. Về nhu cầu đầu tư; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ và phương án cân 
đối vốn ngân sách nhà nước 05 năm 2021-2025

Căn cứ Thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tổng 
vốn ngân sách nhà nước 05 năm của tỉnh Hải Dương là 23.199,627 tỷ đồng, bao 
gồm:

- Vốn NSĐP là 19.556,4 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư XDCB tập trung là 
4.115,4 tỷ đồng; vốn thu tiền sử dụng đất là 15.000 tỷ đồng (giảm 3.000 tỷ đồng 
so với dự kiến); vốn thu xổ số kiến thiết là 323 tỷ đồng (tăng 98 tỷ đồng so với 
dự kiến) và đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP là 118 tỷ đồng.

1 Điển hình như dự án đường Trục Bắc - Nam, có đoạn tuyến chậm 5 tháng, phải xử lý về mặt kỹ thuật để rút 
ngắn thời gian thi công.
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- Vốn NSTW là 3.643,227 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước: 3.233,527 tỷ 
đồng, vốn nước ngoài (ODA) là 409,7 tỷ đồng.

1. Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh, đối với 
phương án phân bổ 19.556,4 tỷ đồng vốn NSĐP (không bao gồm đầu tư từ 
nguồn bội chi): sẽ quyết định sau khi có quyết định giao kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn NSĐP 05 năm 2021-2025 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và 
tỷ lệ điều tiết phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất về các cấp ngân sách giai 
đoạn 2021-2025.

2. Đối với phương án phân bổ 3.643,227 tỷ đồng nguồn NSTW: Ban kinh 
tế - ngân sách nhất trí với phương án do UBND tỉnh trình, cụ thể:

- Vốn trong nước: 3.233,527 tỷ đồng, phân bổ cho:
+ Thanh toán nợ đọng XDCB: không có.
+ Thu hồi vốn ứng trước: 536,627 tỷ đồng.
+ Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 

chưa bố trí đủ vốn và vốn NSTW đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA: Theo 
tiến độ đầu tư và quy định về nguồn vốn tại quyết định đầu tư dự án, không có 
nhu cầu bố trí vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã hoàn thành và 
dự án sử dụng vốn ODA.

+  Dự án đầu tư chuyển tiếp: 759,730 tỷ cho 09 dự án chuyển tiếp2 hoàn 
thành trong giai đoạn 2021-2025; không có dự án chuyển tiếp hoàn thành giai 
đoạn sau 2025.

+  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025: 1.937,170 tỷ đồng, phân bổ 
cho 09 dự án khởi công mới hoàn thành trong giai đoạn 2021-20253.

- Vốn nước ngoài (cấp phát từ NSTW): 409,7 tỷ đồng, phân bổ cho 02 dự 
án đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

3. Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:
Phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN 05 năm 2021-2025 về 

cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguyên 
tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN 5 năm 2021-2025. Việc phân 
bổ vốn NSTW không dàn trải, cụ thể là đã bố trí đủ vốn thu hồi ứng trước và 
đầu tư hoàn thành toàn bộ các dự án chuyển tiếp; vốn còn lại phân bổ cho dự án 
khởi công mới (ưu tiên lựa chọn dự án giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh, 
phát triển văn hóa và dự án thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản có ý nghĩa lớn 

2 Bao gồm: 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp là 59,985 tỷ đồng; 05 dự án thuộc lĩnh vực giao thông là 
655,907 tỷ đồng và 02 dự án thuộc lĩnh vực du lịch là 43,838 tỷ đồng.
3 Bao gồm: 04 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 353,162 tỷ đồng; 05 dự án 
thuộc lĩnh vực giao thông: 1.584,008 tỷ đồng.
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trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội) và được bố trí đủ vốn để đầu tư 
hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

 Tuy nhiên, đối với NSĐP, số vốn do Trung ương báo giảm 2.902,1 tỷ 
đồng so với dự kiến kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 
24/12/2020 của HĐND tỉnh (không bao gồm 118 tỷ đầu tư từ nguồn bội chi), 
trong khi đó nhu cầu đầu tư là rất lớn, nhiều dự án, công trình cấp bách, cần thiết 
phải đầu tư nhưng không có nguồn để bố trí. Mặt khác, việc Trung ương chưa có 
quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP 05 năm 2021-2025; 
tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2021-
2025 chưa có nên chưa có căn cứ để phân bổ vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện của các công trình, dự án.

III. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một 
số giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính; thực hiện nghiêm các quy định 
của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. 

2. Có chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án kết 
cấu hạ tầng thông qua việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Có phương án chủ động bố trí vốn đối ứng hợp lý đối với các dự án ngân 
sách Trung ương hỗ trợ, có kế hoạch trả nợ vốn vay tín dụng đến hạn phải trả và 
chi phí lãi vay theo đúng quy định và cân đối ngay vào dự toán ngân sách địa 
phương.

3. Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu 
thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công 
trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi 
có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng 
nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả 
và khả năng cân đối nguồn lực; giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm xây dựng và trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, trong 
đó có thu tiền sử dụng đất.

5. Trên cơ sở quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP 
05 năm 2021-2025 của Trung ương; tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất 
giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2021-2025 do HĐND quy định; UBND tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện cân đối, phân bổ vốn NSĐP cho các 
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cấp ngân sách và phân bổ vốn ngân sách tỉnh tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí 
phân bổ vốn đầu tư công; đảm bảo phân bổ gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực; 
tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

6. Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh, đối với số 
tiền 200 tỷ từ nguồn chuyển nguồn năm 2020 sang (theo Quyết định 4104/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh), bổ sung vào kế hoạch đầu tư công vốn 
NSĐP 05 năm 2021-2025 và năm 2021, phân bổ chi tiết như sau:

- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất: 100 tỷ đồng;
- Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải 

Dương, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”: 100 tỷ đồng.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tình 

hình thực hiện đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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