
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN ĐẠI LỘC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số: 146/BC-HĐND                       Đại Lộc, ngày 19  tháng 10  năm 2021 

            
 

BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện 

về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  

và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

  

Qua nghiên cứu, xem xét Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện báo cáo HĐND huyện một số nội 

dung sau:  

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 -2020 

Với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn huyện đạt 1.060,211 tỷ đồng, tăng 1,36 lần so với giai đoạn 

2011- 2015, cho thấy việc chuyển từ  lập kế hoạch hằng năm sang kế hoạch 

trung hạn là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Ban 

Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện thống nhất cao với nội dung đánh giá của 

UBND huyện.  

2. Về dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với các căn cứ, các nguyên tắc lập kế 

hoạch và dự kiến phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 

các ngành theo báo cáo của UBND huyện trình. 

2.2. Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025: 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn đầu tư công 2021 – 2025 là 1.853,686 

tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 03.1), bằng 174,84% giai đoạn 2016 – 2020.  

Trong đó:  

- Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 theo khả năng cân đối nguồn là 1.532,352 tỷ đồng, (chi tiết tại 

biểu số 03.2). 

Trong đó: 

+ Vốn đầu tư ngân sách tỉnh:                                 365,300 tỷ đồng 

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách huyện:       1.167,052 tỷ đồng 

Theo dự kiến phương án này, Ban Kinh tế- Xã hội thống nhất với đề xuất 

của UBND huyện. 

- Về danh mục các dự án đăng ký đầu tư, nhưng chưa xuất hiện nguồn, với 

tổng mức đầu tư là 315 tỷ đồng, cho 04 dự án (chi tiết tại biểu số 9) 

Ban Kinh tế- Xã hội thống nhất với đề xuất của UBND huyện.  
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2.3. Về đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021  

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất Kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2021 

gồm 07 dự án (Trong đó: 02 dự án giao thông, 01 dự án Quốc phòng – An ninh 

và 04 dự án khai thác quỹ đất) với tổng ngân sách đầu tư là:  216,138  tỷ đồng. 

Trong đó: + Nguồn vốn đầu tư Ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng  

+ Ngân sách huyện 206,138 tỷ đồng (Trong đó: vốn vay quỹ đầu tư phát 

triển của tỉnh để thực hiện các dự án khai thác quỹ đất là 188,065 tỷ đồng, ngân 

sách huyện cân đối 18,073 tỷ đồng). 

2.4. Về đề xuất danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022: 

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất theo Dự kiến đầu tư 15 dự án và phân bổ 

nguồn cho 03 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 – 2020 sang 2021 – 2025 tiếp tục 

thực hiện; với tổng mức đầu tư:  684,056 tỷ đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh: 186 tỷ đồng;  

+ Ngân sách huyện 498,056 tỷ đồng (vốn vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh là 

397,157 tỷ đồng và ngân sách huyện 100,899 tỷ đồng).  

3.  Ban Kinh tế- Xã hội đề nghị một số vấn đề như sau: 

Một là, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 cho sát với thực tế nhu cầu vốn của từng dự án; tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra để nắm bắt 

kịp thời việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện các 

dự án đầu tư, khắc phục, ngăn ngừa sai sót, vi phạm các quy định của pháp luật; 

cần khắc phục việc đề xuất các công trình, dự án và mức vốn bố trí, nhưng chưa 

dự báo được tính khả thi trong triển khai thực hiện.  

Hai là, Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 

2025 phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư 

công, đấu thầu, xây dựng, ... đúng quy định.  

Ba là, đối với các dự án chưa xuất hiện nguồn, khi xuất hiện nguồn cần 

triển khai ngay các thủ tục đầu tư theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện 

về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 

dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kính trình Hội 

đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                 TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- TT HĐND huyện (báo cáo);                                   TRƯỞNG BAN 
- TT UBND huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu VT.                                                                                  (Đã ký) 

 

             Đặng Văn kỳ 


