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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương 

đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 271/TTr-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết phải quyết định/điều 

chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021-2025 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh 

chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo quy định tại Điều 271, khoản 52 Điều 43 

của Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 23 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đầu tư công. 

Qua khảo sát thực tế và nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu; Ban Kinh tế - Ngân 

sách thống nhất việc Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án khởi công mới và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án như đề xuất của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản nêu trên. Theo đó cùng việc quyết định chủ trương đầu tư thì 

việc bổ sung kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-

2025 là cần thiết để có cơ sở bố trí vốn hàng năm. 

2. Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch; mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự 

kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn; tiến độ và nội dung của báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư các dự án: 

                                           
1 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn; Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 
2 Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án. 
3 Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công. 
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Các dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã được các cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định cho ý kiến và cơ quan lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tiếp thu hoàn thiện. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất 

với ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư các dự án của cơ quan chuyên môn. Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện trong quá trình quyết định đầu 

tư. 

(1). Đối với dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và Bồi thường 

giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đây là dự án đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh xác định đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025, từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy vậy, tại Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, tên dự án 

này chưa được xác định cụ thể, mới chỉ có nhiệm vụ; đề nghị điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp. 

(2). Đối với 02 dự án trình điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng tổng mức 

đầu tư (tăng 19,832 tỷ đồng): Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh là do chính 

sách bồi thường về đất ở, đất vườn thời điểm hiện tại có sự chênh lêch (tăng) so 

với thời điểm phê duyệt dự án (tăng 15,629 tỷ đồng) và tăng do phát sinh khối 

lượng (tăng 4,203 tỷ đồng); phần vốn tăng thêm này huyện Nghi Xuân và thị xã 

Kỳ Anh cam kết, bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương. Ban Kinh tế - Ngân 

sách nhận thấy lý do điều chỉnh là chính đáng, song cũng cần xem xét tổng thể 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chung của cả dự án tránh trường hợp 

không công bằng, có thể phát sinh khiếu kiện. 

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và 

Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ1. 
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