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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ 

kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay 
ODA để trả nợ gốc năm 2022, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về nội dung Tờ trình
Ngày 07/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2289/QĐ-BTC 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, theo đó, trong tổng 
số kế hoạch vốn giao cho tỉnh Hải Dương: Vốn Đầu tư phát triển bổ sung có 
mục tiêu (vốn nước ngoài) 221 tỷ 887 triệu đồng; Vốn vay lại 231 tỷ 100 triệu 
đồng (vay bù đắp bội chi 209 tỷ 200 triệu đồng; vay để trả nợ gốc 21 tỷ 900 
triệu đồng). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết các 
nguồn vốn cấp phát và vốn vay lại cho các dự án, cụ thể:

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương: vốn cấp phát 
từ NSTW: 101 tỷ 410 triệu đồng; vốn vay lại: 33 tỷ 803 triệu đồng (tỷ lệ vốn cấp 
phát/vốn vay lại: 75/25 (%));

- Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương: vốn cấp phát từ NSTW: 120 tỷ 447 triệu đồng; vốn vay lại: 175 
tỷ 397 triệu đồng (tỷ lệ vốn cấp phát/vốn vay lại: 40,7/59,3 (%)): chưa đảm bảo 
tỷ lệ vốn cấp phát/vốn vay lại đạt 30/70 (%) theo quy định.

Mặt khác, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh 
đã bố trí 21 tỷ 900 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung để trả nợ 
gốc. Do đó, số vốn vay lại từ NSTW 21 tỷ 900 triệu đồng dự kiến để trả nợ gốc 
theo văn bản 2289/QĐ-BTC của Bộ Tài chính hiện vẫn chưa được sử dụng.

Ngày 25/02/2022, Bộ Tài chính có văn bản 1824/BTC-ĐT về phân bổ vốn 
đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hải Dương, theo đó 
yêu cầu tỉnh Hải Dương khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn vay lại cho các dự 
án ODA của tỉnh trong phạm vi các nguồn được cấp có thẩm quyền giao, đảm 
bảo tỷ lệ cấp phát/cho vay lại đã được phê duyệt của các dự án và đảm bảo tổng 
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kế hoạch vốn vay lại được giao không vượt tổng số vay từ nguồn Chính phủ vay 
về cho vay lại của tỉnh năm 2022 (phân bổ chi tiết 21 tỷ 900 triệu).

Từ những căn cứ trên, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị của 
UBND tỉnh: phân bổ 21 tỷ 900 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay lại từ NSTW để 
trả nợ gốc cho dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương.

II. Một số kiến nghị, đề xuất
Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Chỉ đạo UBND thành phố Hải Dương - chủ đầu tư dự án có trách nhiệm 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thực hiện đầu 
tư; chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh về việc giải ngân hết 100% kế hoạch vốn 
giao trong năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực, chủ động thu hồi các khoản 
tạm ứng ngân sách tỉnh đứng ra bảo lãnh trả nợ vốn vay cho các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh.

III. Về Dự thảo Nghị quyết: 
- Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết. 
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 

kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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