
 

1 
 

HĐND TỈNH KON TUM 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-BKTNS 

 
 

 

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 2021 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 145/TTr-UBND ngày 28/11/2020 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 2021 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 2020 

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

thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách địa phương của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, cụ thể: Tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 

2019 địa phương giao là 3.063.367 triệu đồng, gồm vốn trong nước 2.558.167 

triệu đồng và vốn nước ngoài 505.200 triệu đồng; nguồn vốn kéo dài thời gian 

thực hiện kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 với tổng kinh phí là 776.615 triệu 

đồng. 

- Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 20/10/2020, tổng số vốn đã giải 

ngân là 1.613.472 triệu đồng, đạt 42,02% so với kế hoạch địa phương giao(1). 

Ước thực hiện cả năm 2020 (khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2020 và giải 

ngân đến ngày 31/01/2021), tổng số vốn dự kiến giải ngân là 3.145.001 triệu 

đồng, đạt khoảng 81,9%. Một số dự án giải ngân kế hoạch năm 2020 đạt tỷ lệ 

thấp(2) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện điều chuyển kế hoạch sang 

                                        
1 Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng (880 tỷ đồng, chưa phân bổ chi tiết cho dự án do chưa 

đảm bảo thực nguồn), thì tỷ lệ giải ngân đạt 54,51%  kế hoạch. 
(2) Như: Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố (Sở Giáo dục và Đào tạo 

làm chủ đầu tư); Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công  nghệ cao Măng Đen (UBND huyện Kon 

Plong làm chủ đầu tư); 03 dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư: Dự án đầu tư chỉnh trang 
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các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng tại Nghị quyết số 51/NQ-

HĐND ngày 27/10/2020. Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân thấp còn phụ thuộc nhiều 

nguyên nhân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh nêu cụ thể tại báo cáo kèm theo hồ 

sơ dự thảo nghị quyết. 

 Để kịp thời trong quá trình giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch 

đề ra, 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 

khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 

2020. 

2. Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021  

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương năm 2021 được Trung ương dự kiến giao cho tỉnh Kon Tum là 980.120 

triệu đồng. Căn cứ tình hình thực tế và dự toán nguồn thu NSĐP năm 2021, Ủy 

ban nhân dân tỉnh dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

địa phương của tỉnh năm 2021 là 1.124.120 triệu đồng(3); trong đó: phân bổ chi 

tiết đợt này 1.044.120 triệu đồng và bố trí cho các nhiệm vụ chưa phân bổ chi 

tiết là 80.000 triệu đồng. 

(Chi tiết tại báo cáo kèm theo Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 

28/11/2020 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 2021 đã cơ bản bám sát các quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị quyết 

giao dự toán ngân sách trung ương năm 2021 của Quốc hội(4) và các văn bản 

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

nội dung về nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ vốn 

                                                                                                                          
đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum; 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 đầu tư chỉnh trang đô 

thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống 

Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
(3) Địa phương dự kiến giao tăng hơn so với mức vốn trung ương dự kiến giao là 144.000 triệu đồng, gồm: Thu 

nguồn sử dụng đất trong cân đối: 138.000 triệu đồng và nguồn thu được để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối là 

6.000 triệu đồng. 
(4) Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. 
(5) Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Công văn số 

6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2021…. 
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đầu tư đang được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

quyết định tại kỳ họp thứ 11. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với Kế 

hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 và các giải pháp điều hành, tổ chức 

thực hiện kế hoạch năm 2021 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 145/TTr-UBND ngày 28/11/2020. Tuy nhiên, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung sau: 

- Đề nghị bổ sung phần căn cứ dự thảo nghị quyết nội dung sau: “Căn cứ 

Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về 

phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;”. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh Kế 
hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 đảm bảo phù hợp với 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị năm 2021, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các qui định hiện 
hành; đảm bảo số liệu phân bổ các nguồn vốn đầu tư cho khớp đúng, đồng bộ 

giữa Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021, dự toán thu, 
chi ngân sách năm 2021 và các Báo cáo tài chính. 

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 XI Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, Ban KT-NS. 
 

 
 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

Hồ Văn Đà 
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