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BÁO CÁO 

Tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019  

 

Thực hiện Công văn số 2220/VP-KTN ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 

2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2019 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khoá XX 

nhiệm kỳ 2016 -2021. UBND huyện đã tổ chức triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch 

và dự toán ngân sách năm 2019 kịp thời, đúng quy định, ban hành Quyết định về 

những 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 2019, xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cho các 

đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các chương trình, 

dự án đầu tư công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, tổ chức thi 

công, kịp thời giải ngân thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

 2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 

2.1. Tình hình phân bổ, thực hiện vốn đầu tư công  

 Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2019 là 103.391 triệu 

đồng. Cụ thể:  

 a) Vốn đầu tư trong cân đối: 22.078 triệu đồng, trong đó: Thanh toán 

công trình chuyển tiếp 02 công trình: 14.000 triệu đồng; Vốn xây dựng nhà bếp 

liền kề nhà ăn cho các trường PTDTBT, khởi công mới 02 công trình: 790 triệu 

đồng; Vốn phân cấp cho cấp huyện theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND: 7.288 

triệu đồng, trong đó: Thực hiện thanh toán công trình hoàn thành 02 công trình: 

3.186 triệu đồng; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi 

nhỏ là 2.500 triệu đồng; khởi công mới 03 công trình: 1.602 triệu đồng.  

 b) Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất là 4.800 triệu đồng: Thanh toán 

công trình hoàn thành cho 04 công trình: 4.800 triệu đồng. 

c) Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia là 76.513 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 38.700 

triệu đồng, trong đó: Thực hiện thanh toán công trình hoàn thành cho 10 công 

trình: 11.545 triệu đồng; khởi công mới 11 công trình: 27.155 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 37.813 triệu 

đồng, trong đó: 
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+ Vốn Chương trình 135 là 11.740 triệu đồng, trong đó: Thực hiện thanh 

toán công trình hoàn thành cho 10 công trình: 9.970 triệu đồng; khởi công mới 

03 công trình: 3.013 triệu đồng. 

+ Vốn Chương trình 30a là 25.030 triệu đồng, trong đó: Thanh toán công 

trình chuyển tiếp cho 01 công trình: 11.000 triệu đồng; khởi công mới 06 công 

trình: 14.030 triệu đồng. 

2.2. Tiến độ triển khai các công trình, giải ngân, thanh toán, quyết 

toán các công trình 

- Tiến độ triển khai thực hiện: Công trình chuyển tiếp: 03 công trình, nhìn 

chung các công trình thi công cơ bản đạt tiến độ; Công trình thanh toán vốn: 26 

công trình, các công trình đã hoàn thành trước ngày 31/12/2018; Công trình khởi 

công mới: 25 công trình, các công trình khởi công mới đều được giao kế hoạch 

vốn ngay từ đầu năm; các công trình vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 20 

công trình, (đến 30/6/2019 thi công hoàn thành 02 công trình); các công trình 

vốn cân đối ngân sách địa phương: 05 công trình, (đến 30/6/2019 thi công hoàn 

thành 02 công trình (bếp ăn liên kề), 03 công trình đang triển khai thi công theo 

kế hoạch). 

 - Kết quả giải ngân, thanh toán các nguồn vốn: Ước giá trị giải ngân 6 

tháng vốn đầu tư công được 63.927 triệu đồng, đạt 61,8% kế hoạch, trong đó: 

Vốn cân đối ngân sách địa phương được 21.414 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch; 

vốn vốn hỗ trợ nông hôn mới 4.800 triệu đồng, đath 100% kế hoạch; Vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia được 37.713 triệu đồng (vốn xây dựng nông thôn 

mới là 24.244 triệu đồng, vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 

13.469 triệu đồng), công tác giải ngân, thanh toán vốn đảm bảo đúng quy định. 

(Có biểu chi tiết thực hiện kèm theo) 

3. Đánh giá công tác quản lý và tổ chức thực hiện  

Công tác triển khai kế hoạch vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo 

quyết liệt ngay từ đầu năm, kế hoạch phân bổ vốn kịp thời, các nguồn vốn giao 

tập trung xử lý nợ khối lượng xây dựng cơ bản và các công trình hoàn thành 

được ưu tiên bố trí hoàn trả, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đặc 

biệt là các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2019, hạn chế tối đa các dự 

án khởi công mới, không có khả năng hoàn thành, việc thực hiện quy trình tự 

thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng, công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thi công, chú trọng đảm bảo chất lượng công trình theo quy định; tích cực 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng.  

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các phòng 

chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình thi 

công đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và thanh quyết toán vốn đầu 

tư kịp thời, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn phân bổ trong năm. 
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2. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình cả 

về hồ sơ và thực tế thi công tại hiện trường, kịp thời phát hiện xử lý các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các công trình trên 

địa bàn xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019 và xã đặc 

biệt khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí. 

3. Tập trung cho công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư, như: phấn 

đấu tăng thu ngân sách; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Trên đây là báo cáo tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 

2019 của UBND huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:                                                       

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (eOffiec); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffiec); 

- Phòng Tài chính – KH (eOffiec); 

- Phòng Kinh tế và HT (eOffiec); 

- Ban QLDA ĐTXD (eOffiec); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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