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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23
tháng 3 năm 2022 của UBND Tỉnh về Về điều chỉnh phương án lập kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ
(vốn ngân sách Trung ương)
Để chuẩn bị cho kỳ họp đột xuất lần thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, ngày 23 tháng
3 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức cuộc họp Ban để thẩm tra các báo
cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS. Ban KT-NS xin báo
cáo với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:
I. Thẩm tra nội dung Tờ trình:
1. Sự cần thiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công:
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Căn cứ 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; Căn cứ Công điện số 04/CĐ-BKHĐT ngày 17/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm
2022 (sau đây gọi tắt là Công điện số 04/CĐ-BKHĐT); Căn cứ Nghị quyết số 45/NQHĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án lập kế
hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn
ngân sách Trung ương).
Để kịp thời hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, đảm bảo đủ điều kiện được Thủ tướng
Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn
ngân sách Trung ương (với số vốn 400 tỷ đồng). Do đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh trình
Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thống nhất điều chỉnh phương án lập kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngân sách Trung ương) là cần thiết
và phù hợp.
2. Nội dung Tờ trình:
Do tính cấp bách về quy định thời gian hoàn chỉnh Dự án để đảm bảo đủ điều
kiện để Thủ tướng Chính phủ xem xét phân bổ vốn, hạn chót gửi về Trung ương là
ngày 31/3/2022 cuả Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua xem xét tờ trình Ban KT-NS có ý
kiến như sau:
- Thống nhất loại bỏ Dự án KCN Ba Sao ra khỏi KH đầu tư công giai đoạn
2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn trung ương), do dự án này chưa
được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư nên không đủ điều kiện để phân bổ
vốn đầu tư; để Tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh thủ đầu tư chuyển đổi theo hình thức đầu tư
công hoặc kêu gọi đầu tư.
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- Đối với việc bổ sung dự án CCN Quãng Khánh giai đoạn 2 vào Kế hoạch
đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (vốn trung ương) và điều chuyển vốn từ KCN Ba
Sao sang CCN Quãng Khánh giai đoạn 2. Ban có ý kiến như sau:
+ Xét về trình tự, thủ tục bổ sung vào KH đầu tư công giai đoạn 2021-2025
thực hiện thì dự án chưa được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa
đủ điều kiện để bổ sung vào KH đầu tư công theo quy định luật đầu tư công;
+ Xét về nguồn vốn trung ương hỗ trợ tỉnh thực hiện đầu tư phát triển công
nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh nguồn vốn từ dự án KCN Ba Sao sang
CCN Quãng Khánh giai đoạn 2 là cần thiết, đồng thời việc điều chuyển này sẽ tạo
điều kiện cho tỉnh giữ lại được nguồn vốn trung ương hỗ trợ cho địa phương (400 tỷ
đồng).
II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết:
Qua xem xét, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết
như Ủy ban nhân dân Tỉnh trình. Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp
tục hoàn thiện thủ tục đầu tư như phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước khi gửi
về trung ương trước ngày 31/3/2022 để Thủ tướng xem xét phân bổ vốn cho dự án.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS. Kính trình HĐND Tỉnh xem xét,
quyết định./.
Nơi nhận:
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT.
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