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Kon Tum, ngày     tháng     năm     

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công  

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh; trên cơ sở Tờ 

trình số 209/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2023 tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm 

theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung 

trên, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ngành 

có liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, cụ thể: Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được 

Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 3.012.836 triệu đồng(1). Trên cơ sở mức vốn 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và khả năng huy động vốn 

của địa phương, địa phương đã thực hiện phân bổ với tổng mức vốn là 4.036.450 

triệu đồng, gồm vốn ngân sách địa phương là 1.873.234 triệu đồng và ngân sách 

trung ương là 2.163.216 triệu đồng. 

- Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, đã giải 

ngân được 1.642.550 triệu đồng, đạt khoảng 48,52% so với thực nguồn kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao (3.385.009 triệu đồng) và đạt 

khoảng 54,52% kế hoạch vốn Trung ương giao (3.012.836 triệu đồng). Nếu không 

tính nguồn vốn các Chương trình MTQG và nguồn Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội vừa được phân bổ thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 62,65% so 

với kế hoạch vốn địa phương giao và đạt khoảng 73,1% so với kế hoạch vốn Trung 

ương giao đầu năm. Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, đã giải ngân 

được 27.951 triệu đồng, đạt 34,7% kế hoạch. 

                                           
1 Bao gồm cả 672.411 triệu đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108.290 triệu đồng nguồn vốn 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
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Để kịp thời trong quá trình giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch đề 

ra, nhất là nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Kinh 

tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp 

quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các 

kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022(2).  

2. Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương của tỉnh 

năm 2023 là 1.954.789 triệu đồng (giao tăng hơn so với mức vốn trung ương(3) dự 

kiến giao là 868.552 triệu đồng thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất); trong đó, trong 

đó số vốn phân bổ chi tiết 1.866.789 triệu đồng và số chưa phân bổ chi tiết là 

88.000 triệu đồng, cụ thể: 

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 1.877.589 triệu triệu 

đồng, bao gồm: 

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 532.037 triệu đồng. 

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.268.552 triệu đồng, trong đó nguồn 

thu tiền sử dụng đất do Trung ương giao 400.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử 

dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm là 868.552 triệu 

đồng. Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.180.552 triệu đồng, số vốn còn 

lại chưa phân bổ chi tiết là 88.000 triệu đồng(4). 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 77.000 triệu đồng. 

b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng: 

Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

(Phương án phân bổ chi tiết tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 24 tháng 

11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương năm 2023 đã cơ bản bám sát các quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng 

dẫn của các Bộ, ngành Trung ương(5). Việc bố trí vốn các dự án đảm bảo nội dung 

                                           
2 Báo cáo số 158/BC-BKTNS ngày 19/11/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
3 Theo Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2022, 

nguồn thu tiền sử dụng đất do Trung ương giao 400.000 triệu đồng. 
(4) Số vốn còn lại dự kiến phân bổ cho các dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhưng chưa có 

nguồn thu để thông báo chi tiết, bên cạnh đó thu hồi số vốn ứng trước từ ngân sách tỉnh (kế hoạch năm 2022 đã phân 

bổ nhưng chưa có nguồn thu để giao chi tiết) như: Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy 

hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum;… 
(5) Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Công văn số 
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về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum(6). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản 

thống nhất với Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 và các giải pháp 

điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023 như đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, Ban 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung sau: 

- Báo cáo về nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 đến thời điểm hiện nay, 

tổng kinh phí đã bố trí, số dự án được bố trí, số dự án chưa được bố trí vốn;… 

- Báo cáo về việc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh 

thời gian bố trí vốn đối với 04 dự án. Các dự án trên đã đảm bảo hồ sơ thủ tục, điều 

kiện để Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn theo quy định Luật 

đầu tư công chưa.  

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý, thủ tục đầu tư các dự án 

dự kiến phân bổ vốn thực hiện trong năm 2023 theo quy định của Luật Đầu tư 

công; đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2023 những dự án chưa 

đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công và đề xuất điều chỉnh 

kinh phí (nếu có). 

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

địa phương năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, chủ trương 

của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; số liệu khớp đúng, đồng bộ giữa 

Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 và phương án phân 

bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 

- Đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị 

được giao chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Kính trình Hội đồng nhân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 
 

 

 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 

 

                                                                                                                                        
7248/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2023; 
(6) Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.  
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