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BÁO CÁO THAM LUẬN  

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

về chia sẽ một số kinh nghiệm của địa phương việc đẩy nhanh tốc độ        

giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất kiến nghị/giải pháp với Trung ương     

để tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công của địa phương. 

 

Kính thưa: 

- Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ trì 

Hội thảo; 

- Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đồng chủ trì Hội thảo; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành TW; 

- Toàn thể đại biểu dự Hội thảo hôm nay. 

Tỉnh Đồng Tháp thống nhất cao với báo cáo Khơi thông nguồn lực đầu tư 

công để dẫn dắt tăng trưởng trong môi trường nhiều bất định năm 2023 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công, Góc nhìn từ các địa phương 

đã trình bày tại Hội thảo.  

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025), cả nước đang ra sức vừa kiểm soát đại 

địch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, 

Đồng Tháp đã chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp của Trung 

ương; Tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tình hình kinh tế - 

xã hội năm 2022 chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng, ước 

tăng trưởng GRDP năm 2022 là 9,11%, trong đó khu vực 1 tăng 1,86%, khu vực 2 

tăng 13,9%, khu vực 3 tăng 12,62%. 

Sau đây, Tôi chia sẽ một số kinh nghiệm của địa phương việc đẩy nhanh tốc 

độ giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất kiến nghị/giải pháp với Trung ương để 

tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công của địa phương như sau: 

Kính thưa các quý vị đại biểu!  

Năm 2022, cùng với cả nước, thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp của 

Trung ương và những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các năm trước để đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, như sau: 

DỰ THẢO 
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Thứ nhất, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được UBND Tỉnh(1) 

triển khai ngay từ giữa tháng 7 năm 2021. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, 

ban ngành và địa phương xây dựng cụ thể mốc thời gian thực hiện các công tác từ 

chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thi công, 

mua sắm thiết bị và bàn giao đưa vào sử dụng báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và Văn phòng UBND Tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, UBND Tỉnh đã 

thành lập Tổ Kiểm tra (Quyết định số 199/QĐ-UBND-TL ngày 04/11/2021) tình 

hình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công năm 

2022 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh với một số Chủ đầu tư và UBND 

cấp huyện, để xem xét, kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn và Chủ đầu tư thực hiện trong thời gian tới.   

Thứ hai, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2022.  

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công theo chỉ đạo(2) của Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương và để 

đạt tỷ lệ giải ngân cả năm 2022 đạt 100% là rất khó khăn do nhiều nguyên nhân 

khách quan lẫn chủ quan.  

Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 

2022, Chủ tịch UBND Tỉnh đã phân công(3) theo dõi, quản lý các dự án sử dụng 

vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các Chủ đầu tư, nhất là Thủ trưởng các 

đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc, kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, xác định rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định 

pháp luật; và xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và chuẩn bị 

thủ tục đầu tư giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2022. 

Bên cạnh đó, để chủ động nắm bắt sát sao tình hình triển khai của các dự án 

(nhất là các khó khăn, vướng mắc của các Chủ đầu tư), Tỉnh(4) đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2 

tuần/lần, khảo sát thực tế tại công trường của một số dự án trọng điểm, công trình 

quan trọng hoặc tổ chức họp đột xuất; cập nhật và báo cáo nhanh lên phần mềm 

quản lý tiến độ dự án của Tỉnh… để tháo gỡ, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, 

kiến nghị của các địa phương và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 

thực hiện trong thời gian tới.  

 
(1). Công tác xây dựng kế hoạch vốn năm 2022 đã được Sở KHĐT tham mưu UBND Tỉnh triển khai ngay từ giữa 

tháng 7/2021 tại các Văn bản số: số 270/UBND-ĐTXD ngày 12/7/2021, số 339/UBND-ĐTXD ngày 27/8/2021, số 

363/UBND-ĐTXD ngày 18/9/2021, số 384/UBND-ĐTXD ngày 01/10/2021, số 420/UBND-ĐTXD ngày 

27/10/2021, số 450/UBND-ĐTXD ngày 23/11/2021. Theo đó, yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh 

và UBND cấp huyện phải hoàn thiện thủ tục đầu tư bố trí kế hoạch vốn năm 2022 trước ngày 30/11/2021 

(2). Như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ 

của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 và Công điện 

số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022… 
(3). Quyết định số 276/QĐ-UBND.HC ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp.  
(4). Các Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh: số 02/UBND-ĐTXD ngày 05/01/2022; số 16/UBND-ĐTXD ngày 

13/01/2022; số 67/UBND-ĐTXD ngày 28/02/2022; số 250/UBND-ĐTXD ngày 14/7/2022; số 261/UBND-ĐTXD 

ngày 20/7/2022; số 274/UBND-ĐTXD ngày 01/8/2022; 342/UBND-THVX ngày 27/6/2022; số 397/UBND-ĐTXD 

ngày 12/10/2022; số 398/UBND-ĐTXD ngày 12/10/2022; số 462/UBND-ĐTXD ngày 23/11/2022; số 468/UBND-

ĐTXD ngày 01/12/2022… 
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Đồng thời, để đảm bảo kết quả giải ngân vốn năm 2022 đạt kết quả cao 

nhất, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tự xây dựng Kế 

hoạch 30 ngày tập trung toàn diện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 của đơn vị (bắt đầu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022), 

trong đó xác định rõ từng nội dung công việc phải hoàn thành, nhiệm vụ của 

từng cá nhân, bộ phận phụ trách và quyết tâm phải đạt được trong 30 ngày thực 

hiện Kế hoạch này. 

Thứ ba, chủ động tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác 

đền bù, giải phóng mặt bằng. 

Công tác giải phóng mặt bằng được Tỉnh xác định là điểm mấu chốt trong 

việc giải ngân vốn đầu tư công. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, trong năm 2021 và 

năm 2022, Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và các địa phương, căn cứ Kế hoạch 

vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 rà soát, báo cáo các dự án (nhất là các dự án 

trọng điểm và công trình quan trọng) dự kiến gặp vướng mắc trong việc bồi 

thường giải phóng mặt bằng để Tỉnh xem xét, tháo gỡ kịp thời. 

Để xác định điểm mấu chốt nhất để tháo gỡ, Tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan, rà soát và lập 

quy trình thủ tục thực hiện Công tác GPMB từ công tác khảo sát, đo đạc, xử lý bản 

đồ địa chính, thông báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, Hội đồng 

thẩm định giá đất… đến bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu thì thời gian thực 

hiện mất khoảng 224 ngày (sơ đồ kèm theo) cũng như xác định rõ nguyên nhân, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gõ. 

Kính thưa các quý vị đại biểu!  

Qua rà soát công tác GPMB của Tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, thì có 

nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nhưng qua rà soát của Tỉnh thì đa 

phần là do vướng mắc về đơn giá, hệ số điều chỉnh giá đất, di dời hạ tầng kỹ thuật 

như điện, nước, viễn thông, sự đồng thuận của người dân về phương án đền bù… 

là điểm nghẽn lớn trong việc triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, trách nhiệm 

cơ quan sử dụng vốn cũng như ở địa phương có dự án đền bù đi qua chưa được đề 

cao và quan tâm đúng mức.  

Đồng thời, để tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, Tỉnh(5) đã đề nghị 

Bí thư Huyện ủy, Thành ủy quan tâm, chỉ đạo UBND các huyện và thành phố thực 

hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trong giai đoạn 2021-2025; chỉ 

đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể cấp huyện 

tuyên truyền về thông tin, sự cần thiết đầu tư dự án để người dân nắm, hạn chế thấp 

nhất việc khiếu nại trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đồng thuận trong công 

tác giải phóng mặt bằng. 

Kính thưa các quý vị đại biểu!  

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong những năm tiếp 

theo, tỉnh Đồng Tháp đề xuất một số giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như sau: 

Một là về công tác giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. 
 

(5). Công văn số 250/UBND-ĐTXD ngày 14/7/2022 của UBND Tỉnh về việc khẩn trương thực hiện giải phóng mặt 

bằng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025  
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Tại Khoản 3 Điều 46 (trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước) 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, quy định: “3. Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch.” 

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 (thời gian thực hiện và giải 

ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm) Luật Đầu tư công năm 

2019, nêu như sau: “2. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công 

hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau....” 

 Như vậy, việc dự án có nhu cầu bổ sung vốn hằng năm sau ngày 15/11 năm 

kế hoạch sẽ không thực hiện được (nhất là chi phí trả tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng). Từ đó, sẽ ảnh hưởng chung đến kết quả giải ngân của địa phương. 

Do đó, để đảm bảo giải ngân vốn đạt kết quả cao nhất, đề nghị Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ điều chỉnh thời gian, điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm từ trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch 

thành trước ngày 15 tháng 01 năm sau. 

Lý do:  

- Phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 68 (thời gian thực hiện và giải 

ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm) Luật Đầu tư công năm 

2019 (đến ngày 31 tháng 01 năm sau). 

- Phù hợp quy định tại Khoản 6 Điều 67 (điều chỉnh kế hoạch đầu tư công) 

Luật Đầu tư công năm 2019, thì địa phương được phép điều chỉnh kế hoạch vốn 

hằng năm.  

- Nâng cao sự chủ động và trách nhiệm của địa phương trong công tác giải 

ngân kế hoạch vốn. 

Hai là Xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng phân cấp, ủy 

quyền cho địa phương được điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư và vốn bố 

trí giữa các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương (quy định tại khoản 3 

Điều 60 Luật Đầu tư công), đảm bảo không vượt tổng vốn kế hoạch trung hạn 

2021-2025 đã được Trung ương thông báo và báo cáo lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lý do: Nâng cao trách nhiệm và tạo sự chủ động của địa phương trong việc 

sử dụng vốn đầu tư công cũng như công tác quản lý điều hành kế hoạch vốn. 

Ba là Xem xét điều chỉnh thủ tục thanh toán vốn các dự án từ giải ngân 

cơ chế nước ngoài sang cơ chế trong nước, nhằm giảm trình tự thủ tục giải 

ngân. 

Kính chúc Quý Đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

 


