
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công năm 2022 

và phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ, nhiệm vụ 

quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công những tháng cuối năm 2022; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số tại Văn bản số 

3091/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2022 (trên cơ sở tổng hợp kết quả rà 

soát của các Đoàn kiểm tra tiến độ giải ngân của Tỉnh; Văn bản đề nghị của các 

Chủ đầu tư liên quan); sau khi họp, biểu quyết Thành viên UBND tỉnh tại cuộc 

họp ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, thông 

qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân khai vốn 

thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022, như sau: 

I. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2022: 

1. Đề xuất rút, điều chuyển kế hoạch vốn đối với 11 dự án sử dụng vốn ngân 

sách địa phương dự kiến đến hết ngày 31/12/2022 không giải ngân hết kế hoạch và 

không có phương án điều chuyển nội bộ với tổng số vốn 59.791 triệu đồng. 

2. Nguyên tắc điều chuyển: 

- Điều chuyển nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết của đơn vị, chủ đầu 

tư này sang các đơn vị chủ đầu tư khác có khả năng giải ngân; việc điều chuyển 

kế hoạch vốn hằng năm không làm thay đổi hạn mức kế hoạch vốn trung hạn đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho các chủ đầu tư, dự án. 
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- Các dự án sử dụng nguồn nào được bố trí lại cho danh mục dự án đảm 

bảo đúng tiêu chí sử dụng nguồn vốn đó (vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập 

trung chỉ điều chuyển cho các dự án sử dụng nguồn ngân sách xây dựng cơ bản 

tập trung). 

- Các dự án được bổ sung vốn phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công 

trung hạn đã được cấp có thẩm quyền thông qua, còn hạn mức bố trí vốn và đảm 

bảo giải ngân hết nguồn vốn được bổ sung trong niên độ ngân sách năm 2022. 

3. Phương án điều chuyển: 

3.1. Đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn: 

- Rút 12.391 triệu đồng kế hoạch vốn của 06 dự án dự kiến đến ngày 

31/12/2022 không giải ngân hết kế hoạch. 

- Bổ sung 12.391 triệu đồng vốn rút nêu trên cho 03 dự án đảm bảo đối 

tượng bố trí vốn và có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung trong 

niên độ ngân sách 2022. 

3.2. Đối với các nhiệm vụ, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống 

nhất phương án phân bổ nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế 

hoạch vốn do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư: 

- Điều chỉnh giảm 47.400 triệu đồng kế hoạch vốn của 05 nhiệm vụ, dự án 

đã được dự kiến phân bổ tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021
1
 của 

HĐND tỉnh, chưa hoàn thành thủ tục để giao vốn và dự kiến đến ngày 

31/12/2022 không giải ngân hết kế hoạch. 

- Phân bổ 47.400 triệu đồng vốn điều chỉnh giảm nêu trên cho 06 dự án 

đảm bảo đối tượng bố trí vốn và có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được 

bổ sung trong niên độ ngân sách 2022. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo). 

II. VỀ PHƢƠNG PHÂN KHAI VỐN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 

2021-2025 VÀ NĂM 2022: 

1. Phƣơng án phân bổ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025: 

1.1. Tổng nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy 

hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025: Tổng nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 (mục 

B, Phụ lục số 03) là 30 tỷ đồng. 

1.2. Nguyên tắc phân khai: Trên cơ sở tổng mức vốn trung hạn đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (30 tỷ đồng) và nhu cầu thực tế, UBND tỉnh 

đề xuất phương án phân khai như sau: 

- Đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 

cho các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
 

 

 

1
 Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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- Đối với nhiệm vụ quy hoạch: Ưu tiên bố trí đủ phần vốn còn thiếu của 

Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 

2020, lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số vốn 

còn lại đề xuất bố trí cho Dự án lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà 

Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060. 

1.3. Dự kiến phương án phân khai: 

a. Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 03 tỷ đồng. Bố trí một 

phần vốn chuẩn bị đầu tư cho 04 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

b. Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 27 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo) 

2. Phƣơng án phân bổ kế hoạch năm 2022: 

2.1. Tổng nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy 

hoạch cấp tỉnh năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 (mục A, Phụ lục số 13) là 09 tỷ đồng. 

2.2. Trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2021-2025, nhu cầu và dự kiến khả năng giải ngân nguồn vốn các dự án theo đề 

xuất của các đơn vị Chủ đầu tư, đề xuất phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 với 

tổng số tiền 3,6 tỷ đồng; cụ thể: 

- Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 03 tỷ đồng. 

- Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 600 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm) 

2.3. Số vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch 

cấp tỉnh năm 2022 còn lại là 5,4 tỷ đồng; đề xuất rút điều chuyển cho các nhiệm 

vụ, dự án khác (Chi tiết tại mục 3.2 phần I nêu trên). 

Trên đây là báo cáo, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 

và phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch cấp 

tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Võ Trọng Hải 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: /NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công năm 2022 và phân khai 

vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

những tháng cuối năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2022 

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân khai vốn 

thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 như sau: 
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1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 59.791 tỷ đồng của 11 nhiệm vụ, dự án 

dự kiến không giải ngân hết kế hoạch trong năm 2022. 

2. Phân bổ 59.791 triệu đồng vốn điều chỉnh giảm nêu trên cho 08 dự án 

đảm bảo đối tượng bố trí vốn và có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được 

bổ sung trong niên độ ngân sách 2022. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo). 

Điều 2. Phân khai nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm 

vụ quy hoạch cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 

2025 và năm 2022 như sau: 

1. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

a) Vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 03 tỷ đồng 

b) Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 27 tỷ đồng. 

2. Kế hoạch vốn năm 2022 

a) Vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 03 tỷ đồng 

b) Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 600 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, kỳ họp thứ 

10 thông qua ngày tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, KTNS. 

 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Trung Dũng 
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