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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017
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 03/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến
Tre giai đoạn 2016-2020, với tổng vốn đầu tư là 7.694,705 tỷ đồng (Bảy ngàn
sáu trăm chín mươi bốn tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu đồng). Trong đó:
a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 5.985,39 tỷ đồng, bao
gồm:
(i) Phân bổ chi tiết 5.386,851 tỷ đồng (90%):
- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết
định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 1.928,601 tỷ
đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 452,25 tỷ đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 3.006 tỷ đồng.
(ii) Dự phòng chưa phân bổ 598,539 tỷ đồng (10%).
b) Dự kiến tăng thu nguồn vốn xổ xổ số kiến thiết và tạm ứng nguồn vốn
tồn ngân của Kho bạc nhà nước 1.635 tỷ đồng, bao gồm:
- Nguồn tăng thu xổ xổ số kiến thiết 1.335 tỷ đồng;
- Tạm ứng nguồn vốn tồn ngân của Kho bạc Nhà nước 300 tỷ đồng.
- Dự kiến nội dung chi: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp
Phú Thuận; trả nợ vay thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương, phát
triển giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng
làng nghề ở nông thôn; lồng ghép hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết toán, tất
toán các dự án hoàn thành.
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c) Dự kiến tăng thu nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 74,315 tỷ
đồng, để chi giải phóng mặt bằng dự án Kho đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; dự
án Sở Chỉ huy Biên phòng tỉnh.
- Công tác lập kế hoạch đầu tư công được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ
việc lập kế hoạch ngắn hạn, hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Điều này có thể đảm bảo các
chương trình, dự án khi được phê duyệt sẽ được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo
đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn,
bị động, đầu tư cắt khúc ra từng năm như trước đây.
- Nội dung của kế hoạch đầu tư công trung hạn có nhiều đổi mới, trong đó
kế hoạch đầu tư phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và
thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, đảm bảo cân đối
vĩ mô và ưu tiên an toàn nợ công. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và thực hiện theo mục
tiêu ưu tiên (các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ) trong từng thời kỳ cụ thể. Các
dự án đầu tư muốn được đưa vào danh mục bố trí vốn kế hoạch đầu tư công
trung hạn phải được phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo nguồn vốn, khả năng
cân đối vốn và tuân thủ đúng các thủ tục đầu tư theo quy định.
- Việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa
phương xác định nguồn vốn trong kế hoạch 05 năm cho từng dự án/chương
trình cụ thể, 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 và trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền trong việc
phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phân bổ vốn. Các quy định cụ
thể trong việc bố trí vốn đầu tư trung hạn sẽ làm thay đổi đáng kể nhận thức của
các cấp, các ngành và địa phương về tầm quan trọng của khâu chuẩn bị đầu tư,
nhất là chủ trương đầu tư, 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.
2. Vướng mắc, khó khăn
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày
18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; do nhu cầu phải điều chỉnh tăng kế hoạch
vốn phân bổ cho các dự án đang triển khai thực hiện không nằm trong quy định
tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017
của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu
tư công trung hạn 2016-2020 trên cơ sở tuân thủ tổng các nguồn vốn đã được
Trung ương phân bổ dự toán hàng năm cho địa phương.
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Đến tháng 7/2019, tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung (bao gồm vốn dự
phòng 10% đầu tư công trung hạn của địa phương) 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 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.
3. Kiến nghị
Kết thúc giai đoạn 2016-2020 cần thiết 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 bắt đầu
tư 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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