
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY ĐỨC Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-UBND 
 

Tuy Đức, ngày     tháng    năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn  

đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 

 

Qua rà soát tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa 

bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức báo cáo với 

những nội dung như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG 6 THÁNG. 

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 176/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 2236/QĐ-UBND, ngày 

16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chi tiết giao kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, 

ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức về việc thông qua dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương 

và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 

23/12/2021 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022; Công văn số 

7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện và tăng 

cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2022. 

UBND huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2022 với 

kết quả cụ thể như sau:  

1. Về việc ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND huyện: 

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã triển khai chỉ đạo quyết liệt công tác 

quản lý đầu tư cho các Phòng, ban, UBND các xã và các đơn vị làm chủ đầu tư 

trên địa bàn huyện tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư 

từ nguồn ngân sách nhà nước. Các chủ đầu tư trên cơ sở các nguồn vốn kế hoạch 

năm 2022 được phân cấp, bố trí đứt điểm đối với các dự án đã được phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành, các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong 

năm 2022; ưu tiên các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa 

bố trí đủ vốn; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu; 

tập trung thu hồi, xử lý số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng trở về trước và các khoản 
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dư nợ tạm ứng tại Kho bạc nhà nước đã quá hạn theo hợp đồng; kiểm soát chặt 

chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế 

bản vẽ thi công – dự toán và quyết toán hoàn thành theo đúng quy định của nhà 

nước, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, 

quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu và thu hồi vốn 

tạm ứng theo đúng thời gian. Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, 

thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm của 

huyện, các dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Trong quá trình quản lý điều hành UBND huyện đã ban hành nhiều văn 

bản đôn đốc chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các giải 

pháp, nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm tăng cường trong công 

tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2022 

đạt yêu cầu, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau: 

- Công văn số 56/UBND - TCKH, ngày 12/01/2022 của UBND huyện về 

việc tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; 

- Công văn số 124/UBND-TCKH, ngày 20/01/2022 của UBND huyện về 

việc tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà 

nước trên địa bàn huyện; 

- Công văn số 578/UBND - TCKH, ngày 14/4/2022 của UBND huyện về 

việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 

trên địa bàn huyện; 

- Công văn số 1024/UBND-TCKH, ngày 08/6/2022 của UBND huyện về 

việc thực hiện lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà 

nước trên địa bàn huyện.  

2. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng 

đầu năm 2022: 

2.1 Tình hình phân bổ kế hoạch vốn: 

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 193.341 triệu đồng (bao gồm: 

vốn đầu tư năm 2022 là 90.911 triệu đồng, vốn bố trí thu hồi ứng trước nguồn 

ngân sách trung ương năm 2022 là 102.430 triệu đồng), cụ thể như sau: 

a, Vốn ngân sách tỉnh: 162.476 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 25.046 triệu đồng. 

- Vốn NSTW: 137.430 triệu đồng (trong đó bố trí thu hồi ứng trước nguồn 

ngân sách trung ương năm 2022 là 102.430 triệu đồng). 

b, Vốn ngân sách huyện: 30.865 triệu đồng, trong đó: 
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- Vốn cân đối ngân sách địa phương là 16.865 triệu đồng. 

- Vốn từ nguồn sử dụng đất là 14.000 triệu đồng (phân bổ cho các công 

trình là 9.800 triệu đồng, trích nộp quỹ phát triển quỹ đất của tỉnh và thực hiện đo 

đạc, lập bản đồ địa chính… là 4.200 triệu đồng). 

2.2 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng 

đầu năm 2022: 

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện 

ước đạt 135.522/193.341 triệu đồng, đạt 70,10% kế hoạch, trong đó: 

2.2.1 Vốn đầu tư năm 2022: 

Giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm ước đạt 33.092/90.911 triệu 

đồng, đạt 36,4% kế hoạch (các dự án mở mới giải ngân ước đạt 17.537/70.485 

triệu đồng, đạt 24,88% kế hoạch; các dự án chuyển tiếp giải ngân ước đạt 

15.555/20.426  triệu đồng, đạt 76,15% kế hoạch), cụ thể như sau: 

a, Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

Giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh ước đạt 17.603/60.046 triệu đồng đạt 

29,32% so với kế hoạch (các dự án mở mới giải ngân ước đạt 7.840/47.850 triệu 

đồng, đạt 16,39% kế hoạch; các dự án chuyển tiếp giải ngân ước đạt 9.763/12.196 

triệu đồng đạt 80,05% kế hoạch), trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân ước đạt 13.551/25.046 triệu 

đồng, đạt 54,11%, kế hoạch. 

- Vốn NSTW giải ngân ước đạt 4.052/35.000 triệu đồng, đạt 11,58% kế 

hoạch. 

b, Nguồn vốn ngân sách huyện: 

Giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện ước đạt 15.489/30.865 triệu đồng, 

đạt 50,18% so với kế hoạch (các dự án mở mới giải ngân ước đạt 9.697/22.635 

triệu đồng, đạt 42,84% kế hoạch; các dự án chuyển tiếp giải ngân ước đạt 

5.791/8.230 triệu đồng đạt 70,37% kế hoạch), trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương ước đạt 12,826/16.865 triệu đồng, đạt 

76,05% kế hoạch. 

- Vốn từ nguồn sử dụng đất ước đạt 2.662/14.000 triệu đồng, đạt 19,02% 

kế hoạch. 

(Chi tiết theo phụ biểu 01 đính kèm). 

2.2.2 Vốn bố trí thu hồi ứng trước nguồn ngân sách trung ương năm 

2022: 
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Giải ngân kế hoạch vốn bố trí thu hồi ứng trước ngân sách trung ương 6 

tháng đầu năm ước đạt 102.430/102.430 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch (Dự án 

quy hoạch ổn định dân cư biên giới, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).  

3. Tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm: 

Tổng số dự án quyết toán dự án hoàn thành trong 6 tháng đầu năm là 140 

dự án, trong đó:   

- Số dự án đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 37 dự án (dự án hoàn 

thành của các năm trước, trong đó có 10 dự án vượt tổng mức đầu tư so với Quyết 

định chủ trương đầu tư)  

- Số dự án đã nộp hồ sơ quyết toán chưa phê duyệt (trong thời hạn quyết 

toán) là 56 Dự án (dự án hoàn thành các năm trước) 

- Số dự án chưa lập hồ sơ quyết toán: 47 dự án  (trong đó: 03 dự án trong 

thời hạn lập báo cáo quyết toán, 44 dự án quá thời hạn lập báo cáo quyết toán). 

(Chi tiết theo phụ biểu 02 đính kèm). 

4. Đánh giá chung tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công trên 

địa bàn huyện 6 tháng năm 2022: 

Trong quá trình triển khai thực hiện UBND huyện rút ra những mặt đạt 

được và những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn huyện 

như sau: 

4.1 Mặt đạt được: 

-  Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách 

địa phương năm 2022 đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; phân bổ 

nguồn vốn đầu tư cân đối hài hòa giữa các lĩnh vực và giữa các địa phương trên 

địa bàn huyện. 

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác 

triển khai kế hoạch vốn đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đi đôi với 

chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

- Nhìn chung, các dự án thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo về 

chất lượng và hiệu quả sử dụng; Việc lập dự án đầu tư đã bám sát quy hoạch và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sự chỉ đạo của tỉnh. Nội dung, 

chất lượng của dự án đầu tư từng bước được nâng lên, tuân thủ theo đúng các quy 

định hiện hành. 

4.2 Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: 

a, Công tác giải ngân kế hoạch vốn:  
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- Nguồn vốn tỉnh quản lý năm 2022 bố trí mở mới 6 công trình, đến nay 

chỉ mới khởi công được 1/6 công trình (Công trình nâng cấp, mở rộng trụ sở làm 

việc UBND huyện) còn 5/6 công trình chưa khởi công (Công trình: Đường giao 

thông từ huyện Tuy Đức đi huyện Đắk R'lấp, đoạn từ cầu Đắk Loan đi cầu Đắk 

Nguyên - Trục D3; Đường giao thông liên xã Đắk Ru - huyện Đắk R'Lấp đi xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, đoạn từ Trung đoàn 720 đi ngã ba Trung Vân; Trụ sở 

làm việc HĐND - UBND xã Quảng Tân; Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức giai đoạn 2; Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức), hiện đang triển 

khai bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 

các công trình. Nguyên nhân: 

+ Các công trình thiết kế 2 bước, bước thiết kế BVTC-DT đa số các gói 

thầu phải đấu thầu rộng rãi qua mạng nên tốn nhiều thời gian.  

+ Do giai đoạn thiết kế lập bản vẽ thi công giá vật liệu, nhân công, ca máy 

tăng rất cao so với lúc lập dự án, do đó để đảm bảo dự án không vượt tổng mức 

đầu tư phải thay đổi phương án thiết kế dẫn đến kéo dài thời gian lập hồ sơ thiết 

kế. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm đạt thấp (3.000/14.000 triệu 

đồng) ảnh hưởng đến việc bố trí và giải ngân nguồn vốn này. 

b, Công tác quyết toán dự án hoàn thành:  

- Một số dự án đã hoàn thành của các năm trước khi tiếp nhận các hồ sơ 

của chủ đầu tư còn thiếu một số thủ tục đối với gói thầu thi công xây dựng như: 

Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu khối lượng, quyết toán A-B… nên cũng 

rất khó khăn trong công tác thẩm tra quyết toán theo quy định tại Điểm b, Khoản 

3, Điều 40 tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ; 

- Một số dự án từ năm 2019  trở về trước các Chủ đầu tư đã thay đổi nhân 

sự, cán bộ cũ đã bị đình chỉ công tác, nghỉ việc hoặc đã luân chuyển nên việc lưu 

trữ hồ sơ bị thất lạc, một số nhà thầu đi khỏi địa phương không liên lạc được hoặc 

còn chay ì chậm phối hợp với các chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trong việc lập, 

trình hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng cuối 

năm 2022 đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện tập trung đôn đốc các chủ đầu tư về 

công tác giải ngân vốn đầu tư đã được phân bổ, phân công trách nhiệm lãnh đạo 

UBND huyện trực tiếp theo dõi  tiến độ thực hiện đến từng dự án cụ thể và tăng 

cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các nguồn vốn được 

giao, cụ thể như sau: 
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1. Đôn đốc các chủ đầu tư về công tác giải ngân vốn đầu tư đã được phân 

bổ, đẩy nhanh công tác quyết toán, giải ngân thanh toán vốn đầu tư cho các công 

trình có khối lượng xây lắp hoàn thành theo đúng quy định. Kiên quyết chuyển 

vốn các công trình được bố trí vốn nhưng triển khai thi công chậm tiến độ. 

2. Tập trung chỉ đạo các dự án đầu tư đúng thời gian và điều hành việc 

triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến đến hết năm 2022 

phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, không để xảy ra tình trạng 

cắt giảm và kết dư ngân sách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các chủ đầu tư 

trên địa bàn huyện. Chủ đầu tư nào bị thu hồi vốn hoặc không đạt tỷ lệ theo Công 

văn số 7318/UBND – KTTH, ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh thì chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện (Đối với các dự án khởi công mới nếu đến hết tháng 

9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2022 tỷ lệ giải 

ngân đạt dưới 70% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác; 

Đối với dự án chuyển tiếp đến hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế 

hoạch, đến hết tháng 9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch thì cắt giảm 

vốn để bổ sung cho các dự án khác); Đối với các dự án có vốn chuyển nhiệm vụ 

chi năm 2021 sang năm 2022 (nếu có), yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải 

ngân hết nguồn vốn này trong năm 2022, tuyệt đối không để kết dư ngân sách, 

gây lãng phí nguồn vốn).  

3. Triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ 

chức thi công và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022. 

4. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát 

chặt chẽ trong quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các 

nhà thầu đảm bảo theo điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, kiên quyết xử phạt 

theo đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt không để phát 

sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ 

bản. 

5. Chi đạo thực hiện tuân thủ trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng; quy 

định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ các bên tham gia quản lý và thực hiện dự án. 

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt việc chấn chỉnh kỷ cương, đẩy mạnh cải cách 

hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, qua 

đó cần phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có sai 

phạm. Tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm phát huy vai trò 

của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng ngừa, phát hiện 



7 

 

 

 

và xử lý kịp thời các sai phạm của các bên trong quá trình tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng. 

7. Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác mời thầu, đấu thầu 

các dự án trên địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định  

8. Đẩy mạnh công tác quyết toán các công trình hoàn thành, phấn đấu các 

công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều được thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán theo đúng thời gian quy định. Nếu đơn vị nào chậm trễ trong quá trình 

quyết toán chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

9. Định kỳ tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình đầu tư trên địa bàn 

huyện. Chấn chỉnh công tác giải ngân, điều chuyển vốn đối với những công trình 

không đạt tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021 đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của 

chủ đầu tư trong việc triển khai chậm và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 

chung của toàn huyện. Thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ giải ngân về 

UBND huyện thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch vào thứ 4 hàng tuần để theo 

dõi báo cáo UBND huyện chỉ đạo. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

trên địa bàn huyện Tuy Đức./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy (bc); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (bc); 

- Chủ tịch, các PTC UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (Th, 3).                                                   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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