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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 03/7/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện
các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến hết năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh thực
hiện báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 03/7/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách
nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, với tổng số vốn là 9.652,112 tỷ đồng
(Chín nghìn sáu trăm năm mươi hai tỷ, một trăm mười hai triệu đồng), tăng
1.957,407 tỷ đồng so với Nghị quyết Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày
18/7/2017, trong đó:
- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số
40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 2.190,249 tỷ đồng,
tăng 47,507 tỷ đồng, bổ sung danh mục của 07 chương trình/dự án;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 570,893 tỷ đồng, tăng 66,9 tỷ đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 5.181,655 tỷ đồng, tăng 1.843 tỷ
đồng, bổ sung danh mục của 41 chương trình/dự án;
- Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ xổ số kiến thiết là 1.335 tỷ đồng;
- Vốn đầu tư từ tạm ứng nguồn vốn tồn ngân của Kho bạc nhà nước 300 tỷ
đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất 74,315 tỷ đồng.
Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn tạo điều kiện cho các sở,
ngành, địa phương xác định lại nguồn vốn trong kế hoạch 05 năm cho từng dự
án/chương trình cụ thể (tăng/giảm theo nhu cầu thực tế), chủ động xây dựng kế
hoạch để triển khai thực hiện; Các đơn vị, địa phương có thể triển khai đồng bộ
việc giải ngân vốn và sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn hàng năm phân bổ, đảm bảo
không vượt kế hoạch trung hạn được giao cho từng dự án. Qua đó, tăng cường sự
công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực của Nhà nước, khắc phục tình trạng
đầu tư dàn trải, góp phần vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí về đầu tư
công trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn nhằm đảm bảo cân đối tổng thể kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối
ngân sách địa phương, hoàn tất kế hoạch vốn đầu tư công của giai đoạn 2016-2020,
làm cơ sở để bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.
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2. Vướng mắc, khó khăn
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 03/7/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh thì vướng phải một số khó khăn sau đây:
- Điều chỉnh giảm vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn của
các dự án đã được bổ sung tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND.
- Tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung (không bao gồm vốn dự phòng 10% đầu
tư công trung hạn) là 9.183,093 tỷ đồng, giảm 469,019 tỷ đồng; trong đó:
+ Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định
số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 1.991,108 tỷ đồng,
giảm 199,141 tỷ đồng, bổ sung danh mục của 05 chương trình/dự án.
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 569,15 tỷ đồng, giảm 1,743 tỷ.
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 4.949 tỷ đồng, giảm 232,655 tỷ
đồng, bổ sung danh mục của 04 chương trình/dự án.
+ Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết: 1.193,72 tỷ đồng, giảm
141,28 tỷ đồng
+ Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất: 78,315 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng,
bổ sung danh mục của 02 chương trình/dự án.
+ Bổ sung vốn kế hoạch từ nguồn tăng thu ngân sách: 120 tỷ đồng.
+ Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 281,8 tỷ đồng.
+ Vay vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước giai đoạn 2017-2020 là: 0,00 tỷ đồng,
giảm 300 tỷ đồng.
3. Kiến nghị
Kết thúc giai đoạn 2016-2020 cần phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho phù
hợp với tình hình thực hiện và giải ngân của từng công trình, dự án.
Để đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và
cả giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 làm cơ
sở cho các cấp ngân sách thực hiện và kết thúc giai đoạn trung hạn.
Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT - UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT (6b), TC;
- Phòng: TCĐT, TH;
- Lưu: VT, Ph.
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