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Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các Văn 

bản hướng dẫn thi hành; Để có cơ sở tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

các nguồn vốn theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

(NSĐP)1 triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

A. VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN 

Theo quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 “Các chương trình, 

dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới 

phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, 

nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không 

đáp ứng thời hạn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự 

án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.  

Căn cứ tình hình thực hiện và bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020; 

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

23/4/2021, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 về việc chấp thuận 

danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định 

chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực 

hiện tiếp tục phát sinh một số dự án đã quá thời gian bố trí vốn. Vì vậy, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư các dự án; UBND các huyện, thành phố rà 

soát, tổng hợp nhu cầu đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn cụ thể như sau: 

                                           
1 Riêng đối với nguồn vốn NSTW, căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 256/BKHĐT-TH ngày 

10/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 179/SKHĐT-TH&QLQH ngày 

19/01/2023 gửi các chủ đầu tư; đồng thời đã tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh có Văn bản số 

90/UBND-VP5 ngày 10/02/2023 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. 
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I. Đối với các dự án bố trí nguồn vốn phân cấp ngân sách tỉnh  

1. Đối với các dự án tỉnh trực tiếp quản lý điều hành (UBND tỉnh quyết 

định đầu tư): Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp tổng hợp tại Phụ lục I.a gửi 

kèm2; Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp rà soát, trường hợp chưa đủ danh mục dự 

án hoặc thông tin về dự án chưa chính xác có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để điều chỉnh. 

2. Đối với các dự án bố trí nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

huyện từ tiền thu sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung, khu 

tái định cư (UBND cấp huyện, xã quyết định đầu tư)3: UBND các huyện, thành 

phố rà soát, đề xuất danh mục dự án từ giai đoạn 2016-2020 đã quá thời gian bố 

trí vốn có nhu cầu tiếp tục bố trí vốn sang giai đoạn 2021-2025 (Theo Biểu mẫu 

I.b gửi kèm). 

II. Đối với các dự án bố trí nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện, 

thành phố, xã, thị trấn 

Đối với các dự án bố trí nguồn vốn phân cấp huyện, thành phố, xã, thị trấn 

trực tiếp quản lý điều hành (UBND cấp huyện, xã quyết định đầu tư): UBND 

các huyện, thành phố rà soát, đề xuất danh mục dự án từ giai đoạn 2016-2020 đã 

quá thời gian bố trí vốn có nhu cầu tiếp tục bố trí vốn sang giai đoạn 2021-2025 

(Theo Biểu mẫu I.c gửi kèm). 

Trong đó lưu ý: Các dự án đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn không 

trùng lặp trong danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26/4/2022. 

B. VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ 

HOẠCH VỐN NĂM 2022 SANG NĂM 2023 

I. Đối với số vốn năm 2021 đã được kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân sang năm 2022 

Theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; số vốn các năm trước đã được kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 tính đến hết ngày 31/12/2022 chưa 

giải ngân hết (nếu có) không được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân sang năm 2023. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị không gửi văn bản đề 

xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 đối với số vốn này. 

II. Đối với kế hoạch vốn năm 2022 

- Tại Khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công quy định: “Thời gian thực hiện 

và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm 

sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn 

                                           
2 Đã bao gồm các dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư 

tập trung, khu tái định cư của các huyện, thành phố. 
3 Trước thời điểm Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh có hiệu lực thì đây là nguồn vốn hỗ trợ địa phương có đất bị thu hồi. 
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ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn 

ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 

31 tháng 12 năm sau”. 

- Tại Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách 

trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa 

phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư 

công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường 

hợp sau: a) Dự án quan trọng quốc gia; b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng; c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa 

vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 

sau; d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết 

dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa 

được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; đ) Dự án bị ảnh 

hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện 

pháp cần thiết và khả năng cho phép; e) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan 

khác của Việt Nam ở nước ngoài; g) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ 

có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh 

kế hoạch”.  

Thực hiện các văn bản quy định của Chính phủ và của tỉnh Nam Định về 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, triển 

khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Rà soát, xác nhận số liệu giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân 

sách địa phương với Kho bạc nhà nước các cấp tính đến hết ngày 31/01/2023. 

2. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với các dự án 

chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 

3. Đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 

đối với số vốn năm 2022 đã bố trí cho các dự án tính đến hết ngày 31/01/2023 

chưa giải ngân (nếu có) theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí sau: 

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

- Mức vốn NSĐP kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án 

không cao hơn số vốn kế hoạch NSĐP năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết 

ngày 31/01/2023. 

- Đối với các dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư vốn NSĐP năm 2022 sang năm 2023 nhưng đã vượt quá thời gian 

bố trí vốn, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất danh mục dự án đã quá 

thời gian bố trí vốn có nhu cầu tiếp tục bố trí vốn sang giai đoạn 2021-2025 để 
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trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án sang 

năm 2023 trước khi thực hiện và giải ngân số vốn được phép kéo dài4. 

- Cam kết giải ngân hết số vốn năm 2022 đề xuất kéo dài đến hết ngày 

31/12/2023. 

Cụ thể đối với từng nguồn vốn như sau: 

3.1. Nguồn vốn phân cấp ngân sách tỉnh 

a) Đối với vốn bố trí cho các dự án tỉnh trực tiếp quản lý điều hành5: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh tổng hợp danh mục dự án và số vốn tính đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải 

ngân hết tại Phụ lục II.a gửi kèm6); Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp rà soát, 

trường hợp đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 

2023 có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp có thẩm 

quyền theo quy định.  

b) Đối với vốn bố trí cho các dự án từ tiền thu sử dụng đất các khu đô thị, 

khu (điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

huyện: Đề nghị các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (nếu có) (Theo Biểu mẫu II.b gửi kèm). 

3.2. Nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn 

Theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

cấp huyện, xã thuộc HĐND tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND các huyện, thành phố 

đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với số vốn đã bố trí 

cho các dự án năm 2022 sang năm 2023 của địa phương (bao gồm cả cấp huyện, 

xã) để tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định7 (Theo Biểu mẫu II.c gửi 

kèm). 

4. Văn bản đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn 

NSĐP sang năm 2023 của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đầy đủ thông tin về danh 

mục dự án, số vốn còn lại chưa giải ngân, số vốn đề xuất kéo dài, lý do chưa giải 

ngân hết và đề nghị kéo dài, xác nhận của Kho bạc Nhà nước các cấp. 

                                           
4 Các dự án đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn không trùng lặp trong danh mục dự án đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26/4/2022. 
5 Bao gồm cả vốn bố trí cho các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu 

(điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư của các huyện, thành phố. 
6 Không bao gồm các dự án có số vốn còn lại chưa giải ngân dưới 10,0 triệu đồng không dự 

kiến trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023. Số 

liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát chỉ là số liệu tham khảo; đề nghị các cơ quan, đơn vị sử 

dụng số liệu theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước. 
7 Các địa phương chỉ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 

sang năm 2023 đối với các dự án có số vốn còn lại chưa giải ngân từ 5,0 triệu đồng trở lên. 
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5. Đối với nguồn vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết cho các dự án, đề 

nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện chuyển nguồn theo hướng dẫn tại 

Văn bản số 2420/STC-NS ngày 27/12/2022 của Sở Tài chính. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn bản đề xuất của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 25/3/2023. Trên cơ sở kết quả rà soát và đề 

xuất của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh trình các nội dung (1) 

kéo dài thời gian bố trí vốn, (2) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn 

vốn ngân sách địa phương tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính 

chính xác của thông tin, số liệu báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổng hợp 

đối với các văn bản gửi quá thời gian quy định hoặc thông tin, số liệu báo cáo 

không chính xác, không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Trường hợp các chủ 

đầu tư không có văn bản đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, cơ 

quan tài chính các cấp thu hồi về NSNN để quản lý, sử dụng theo quy định. 

(Các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư http://sokhdt.namdinh.gov.vn) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Như trên; 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Lưu: VT, TH&QLQH. 
 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN SỐ 512/SKHĐT-TH&QLQH  

NGÀY 09/3/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

2. Sở Tài chính 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

8. Công an tỉnh  

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

10. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

11. Trường Chính trị Trường Chinh 

12. Công ty TNHH 1 thành viên KTCTTL Vụ Bản 

13. Công ty TNHH 1TV KTCTTL Mỹ Thành 

14. Trường THPT Trần Văn Bảo, huyện Nam Trực 

15. Trường THPT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 

16. UBND xã Yên Nhân, huyện Ý Yên 

17. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

18. Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

19. UBND các huyện, thành phố: Nam Định, Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, 

Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu. 
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