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BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư dự án  

nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách  tỉnh quản lý năm 2022 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu 

tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2022, cụ 

thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

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

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

- Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; 

- 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. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về kết quả 

quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách  tỉnh 

quản lý năm 2022. 

b) Sự cần thiết xây dựng báo cáo 

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về 

việc giao quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C thuộc 

nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý; theo đó, tại kỳ họp này cuối năm 2022, 

UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. 

c) Nội dung báo cáo 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao về quyết định chủ trương đầu tư, đến ngày 

31/10/2022, UBND đã phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án và phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm B, nhóm thuộc nguồn vốn ngân sách cấp 
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tỉnh quản lý, cụ thể như sau: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án mới với tổng mức đầu tư 

626,391 tỷ đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách tình là 449,391 tỷ đồng, nguồn 

vốn ngân sách Trung ương là 177 tỷ đồng); trong đó: 

+ Dự án nhóm B: 02 dự án với tổng mức vốn đầu tư là 171,3 tỷ đồng. 

+ Dự án nhóm C: 19 dự án với tổng mức vốn đầu tư là 455,091 tỷ đồng. 

 - Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm C với 

tổng mức đầu tư 277,069 tỷ đồng. 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

- Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo 

giải trình làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

+ Đề nghị báo cáo rõ thêm về nguyên nhân, lý do điều chỉnh chủ trương đầu 

tư 13 dự án?.  

+ Trong phụ lục điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo: cần thể hiện rõ hơn 

việc điều chỉnh, thay đổi về quy mô hoặc tổng vốn đầu tư. 

+ Trong phụ lục quyết định chủ trương chủ trương đầu tư kèm theo: cần thể 

hiện rõ dự án nào từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách Trung ương hoặc kết 

hợp hai nguồn. 

- Tất cả ý kiến góp ý của đại biểu được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu 

bổ sung vào báo cáo để làm rõ thêm một số nội dung, được đại biểu thống nhất. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ của 

lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung 

và đánh giá cao UBND tỉnh trong quá trình triển khai tốt và chấp hành nghiêm túc 

nhiệm vụ được HĐND tỉnh giao về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, 

nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2022. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng lập, thẩm định và phê duyệt đề 

xuất chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố và khả năng cân đối ngân sách; được bố 

trì từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. Tổ chức 

triển khai thực hiện các dự án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 

công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án 

nhóm B, nhóm C trong năm 2022 là những dự án tương đối bức xúc, đáp ứng yêu cầu 

thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (trong đó: lĩnh vực giao 

thông là 13 dự án; lĩnh vực y tế là 03 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 01 dự án; lĩnh vực 

khác 04 dự án). Đồng thời, kịp thời phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 13 dự án 

nhóm C để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến giải ngân nguồn vốn, đảm bảo sớm hoàn 

thành các dự án, công trình theo quy định.   
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Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, 

kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- TT.HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, MĐ.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 
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