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GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 4 (CHUYÊN ĐỀ) 

Qua kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị 

quyết trình kỳ họp và báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình kết quả 

thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Để giúp các đại biểu tập trung thảo luận 

những vấn đề trọng tâm của kỳ họp hoặc còn có ý kiến khác nhau, Thường trực 

HĐND tỉnh đưa ra một số gợi ý, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung 

nghiên cứu, thảo luận kỹ và sâu một số vấn đề sau: 

1. Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương 

Qua thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy, nhiều dự án kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 chưa 

đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh đã giải trình tại Báo cáo số 667/BC-

UBND ngày 29/3/2022; tuy nhiên, nội dung báo cáo giải trình và nội dung dự 

thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình chưa thể hiện cụ thể lý do vì sao các dự án 

kéo dài thời gian thực hiện giải ngân theo các trường hợp được quy định tại 

khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020.  

Đề nghị điều chỉnh danh mục dự án theo từng nhóm trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, cụ thể:  

+ Trường hợp dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; 

+ Trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; 

+ Trường hợp 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; 

+ Trường hợp 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,… 

2. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn 

tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp 

 Hiện tại, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

07/12/2021 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Do đó, nên điều chỉnh tên 

dự thảo Nghị quyết là: Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án 

khẩn cấp. 


