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NGHỊ QUYẾT
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công
vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư
công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Báo cáo thẩm tra của
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn
ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 như sau:
1. Nguyên tắc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công
vốn ngân sách địa phương năm 2021 của các nhiệm vụ, dự án năm 2021 sang năm
2022, bảo đảm đáp ứng đúng quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công và
khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Cụ thể, cho phép kéo
dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nhưng
không quá ngày 31/12/2022 trong các trường hợp sau:
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(1) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;
(2) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong
năm 2021 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2022;
(3) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi,
kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa
được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;
(4) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên
nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc
dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;
(5) Địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không
thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.
2. Danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu
tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 là 147 dự án, với
tổng kế hoạch vốn kéo dài là 156.932,1 triệu đồng, bao gồm:
a) Vốn ngân sách cấp tỉnh 05 dự án là 19.537,208 triệu đồng.
(Chi tiết có phục lục biểu số 01 kèm theo)
b) Vốn ngân sách cấp huyện 41 dự án là 75.430,7034 triệu đồng.
(Chi tiết có phục lục biểu số 02 kèm theo)
c) Vốn ngân sách cấp xã 101 dự án là 61.964,1886 triệu đồng.
(Chi tiết có phục lục biểu số 03 kèm theo)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; thông
báo kế hoạch vốn kéo dài cho các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh và chỉ
đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo kế hoạch vốn kéo dài
cho các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.
Chỉ đạo Chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm
thu khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn
giao theo quy định của pháp luật hiện hành; kết quả giải ngân là một trong các
tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người
đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan.
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
(để báo cáo)
- Cục Kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.
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