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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 157/UBND-TH 

đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đưa vào Chương trình kỳ họp bất thường của 

HĐND tỉnh với tổng số 10 nội dung, trong đó có nội dung: “Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025”. Sau khi rà soát tiến 

độ thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau: 

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, có giao Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2019 hoàn thành việc tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên đến nay quy định trên vẫn chưa được 

ban hành, Thủ tướng Chính phủ cũng chưa có thông báo dự kiến mức vốn đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 cho địa phương. Do đó UBND tỉnh chưa có đủ cơ sở 

để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phần vốn 

ngân sách trung ương cũng như vốn ngân sách địa phương; khả năng hoàn thành 

nội dung trên trong thời gian từ nay đến hết tháng 3/2020 để kịp trình kỳ họp bất 

thường của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 

4/2020) là khó khả thi. 

Vì vậy, UBND tỉnh xin rút nội dung: “Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2021-2025” ra khỏi chương trình kỳ họp bất thường 

của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo 

cáo, đề xuất về nội dung trên với HĐND tỉnh khi bảo đảm các điều kiện theo 

quy định. 

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý 

kiến./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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Hồ Tiến Thiệu 
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