
 

 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 1839/SKHĐT-TH&QLQH 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và  

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1831/QĐ-

UBND ngày 25/8/2021 về thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021của tỉnh Nam Định; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên 

quan rà soát tình hình thực hiện và giải ngân của các dự án có kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2021. Kết quả về cơ bản các dự án đều triển khai đảm bảo tiến độ 

và chất lượng; Tuy nhiên, tính đến hết ngày 15/10/2021 còn một số nguồn vốn, 

dự án vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp, chi tiết như sau: 

1) Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 

- Kế hoạch năm 2021: Còn 15 dự án chưa giải ngân hết (13 dự án bố trí vốn 

trong nước và 02 dự án bố trí vốn nước ngoài), trong đó có 06 dự án chưa giải 

ngân. 

- Kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 20211: Còn 01 dự án bố trí từ 

nguồn NSTW kế hoạch đầu năm 2020, 02 dự án bố trí vốn dự phòng NSTW 

chưa giải ngân hết; 01 dự án bố trí vốn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM chưa giải ngân; 01 dự án kéo dài vốn nước ngoài chưa 

giải ngân.  

2) Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

- Kế hoạch năm 2021: Còn 116 dự án chưa giải ngân hết (Trong đó có 60 

dự án tỷ lệ giải ngân dưới 50%). 

- Kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021: Còn 54 dự án đến ngày 

15/10/2021 chưa giải ngân hết. 

(Kết quả giải ngân của từng dự án và danh mục chủ đầu tư chi tiết theo các 

phụ lục gửi kèm) 

                                           
1 Ngoài ra, UBND tỉnh Nam Định đã có Văn bản số 92/UBND-VP5 ngày 02/3/2021 báo cáo và đề 

nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2021 đối với nguồn vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bố trí cho Hợp tác xã trồng cây dược liệu xã Hải Lộc, huyện Hải 

Hậu là 200,0 triệu đồng. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5302/BKHĐT-TH ngày 

12/8/2021 thông báo “Không xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia”. 
 



 

 

 

Để phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch đảm bảo đúng thời gian quy 

định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư các dự án có kế hoạch giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 

20212. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện giải ngân số vốn đã 

được bố trí theo quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để kịp thời hướng 

dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Khẩn trương rà soát, dự kiến khả năng giải ngân của các dự án để đảm 

bảo đúng thời gian quy định, trong đó: 

- Đối với kế hoạch vốn năm 2021: Thời hạn giải ngân đến ngày 31/01/2022 

theo quy định tại Điều 68, Luật Đầu tư công. 

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021: Thời 

hạn giải ngân đến ngày 31/12/2021 theo quy định tại Điều 101, Luật Đầu tư công. 

3. Năm 2021 là năm bắt đầu thực hiện quy định giải ngân 1 năm theo Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng là năm 

đầu tiên thực hiện các quy định về kéo dài thời gian giải ngân, trong đó: 

- 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 

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”. 

                                           
2 Quy định của Trung ương tại các văn bản: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 

phủ; Văn bản số 642/VPVP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ; Nghị quyết số 

45/NQ-CP ngày 16/4/2021 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ; Công điện số 

1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 

30/9/2021 và Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo 

262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 05/CĐ-BKHĐT ngày 

10/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,.... Quy định của tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 15/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 219/TB-UBND ngày 

16/12/2020 thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2021; Văn bản số 114/UBND-VP5 ngày 12/3/2021 về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2021; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về thành lập Tổ công tác chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Văn bản số 808/UBND-VP5 

ngày 26/10/2021 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021,... 



 

 

 

- Tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định: “Trường 

hợp đến ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch, bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công được giao hằng năm, 

không có các trường hợp bất khả kháng được phép kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân theo quy định tại Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách 

nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm 

kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, 

không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước”. 

- Tại Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 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…”3.  

Trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, đề nghị chủ đầu 

tư các dự án, đặc biệt là các dự án được bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương 

tập trung đẩy mạnh giải ngân số vốn đã được bố trí; Chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh nếu không giải ngân hết vốn đúng thời gian quy định, để cắt 

giảm nguồn vốn NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh. Trường hợp không có khả năng giải 

ngân đúng theo thời gian quy định, đề nghị có văn bản báo cáo để điều chuyển 

vốn cho các dự án có nhu cầu vốn, có khả năng giải ngân tốt hơn.  

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 46, Nghị định số 40/2020/NQ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ, thời gian điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021 phải thực hiện trước ngày 15/11/2021. Vì vậy, văn bản đề nghị điều 

chuyển vốn của các đơn vị (nếu có) đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính trước ngày 09/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định. 

                                           
3 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. 



 

 

 

(Các tài liệu về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được đăng 

tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://sokhdt.namdinh.gov.vn; 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần hướng dẫn thêm đề nghị liên hệ 

với đ/c Trịnh Quỳnh Ngọc - Trưởng phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch, 

ĐT: 0912801105).    

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 

  

http://sokhdt.namdinh.gov.vn/

































		2021-11-02T15:55:10+0700


		2021-11-02T16:22:14+0700




