
 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công  

Quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Thực hiện Công văn số 495/STC-CTĐT ngày 23/3/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu 

tư công Quý I năm 2020. Trên cơ sở tình hình thực hiện giải ngân thanh toán 

đến ngày 31/3/2020 của các công trình, dự án; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 được giao là 156.681 triệu đồng, trong đó:  

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương 

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương là 50.451 triệu đồng, trong đó: 

Cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn giao trong năm 12.429 triệu đồng thanh toán dự 

án hoàn thành, chuyển tiếp cho 02 dự án; Cấp huyện quản lý: Kế hoạch vốn giao 

trong năm 38.022 triệu đồng (Trong đó: Vốn Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND: 

8.288 triệu đồng; Vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 6.305 triệu đồng; Vốn hỗ 

trợ có mục tiêu về cơ sở hạ tầng 30a: 10.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn 

tiền xổ số: 100 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 11.429 triệu 

đồng; Vốn hỗ trợ khác: 1.900 triệu đồng). 

2. Vốn ngân sách Trung ương 

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương là 106.230 triệu đồng, trong 

đó: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn 

giao trong năm 60.990 triệu đồng; Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững: Kế hoạch vốn giao trong năm 43.083 triệu đồng; Vốn đầu tư 

theo các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao trong năm 2.157 triệu đồng, 

(Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020: 1.252 triệu đồng; Vốn hỗ 

trợ thực hiện chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: 905 triệu đồng). 

II. TÌNH HÌNH THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 

Lũy kế vốn đã giải ngân từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2020 là 32.184 triệu 

đồng, đạt 21% kế hoạch, trong đó: 

  1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Đã giải ngân 23.364 triêụ đồng, đạt 

46% kế hoạch. 

2. Vốn ngân sách Trung ương: Đã giải ngân 8.820 triêụ đồng, đạt 8% kế 

hoạch (Chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm) 
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III.  MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Một số hạn chế 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch vốn năm 2020 vẫn còn một số tồn tại 

hạn chế như: Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm dẫn đến một số công 

trình, dự án triển khai chưa kịp thời so với kế hoạch; việc huy động nguồn vốn 

khác để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững còn hạn chế. 

2. Nguyên nhân  

 Các công trình thuộc CTMTQG thực hiện ở khu vực đặc biệt khó khăn, 

tỷ lệ hộ nghèo cao dẫn tới khó khăn trong việc huy động nguồn lực. 

Việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm kế hoạch còn chậm, công tác 

thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật một số công trình của phòng chuyên môn 

chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, dẫn đến một số công trình phải điều chỉnh, 

bổ sung phát sinh trong triển khai thực hiện.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin, đôn 

đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các công trình, công 

tác giải ngân, thanh toán vốn đầu tư công. 

2. Tích cực chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư đối với công trình khởi 

công mới để triển khai thi công theo đúng kế hoạch; thường xuyên đôn đốc nhà 

thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để các 

công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch. 

3. Đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cần chú trọng hơn nữa việc 

lựa chọn các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, đủ năng lực, đã được chứng minh 

qua các công trình chất lượng tốt; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng việc 

lập, thẩm định, phê duyệt công trình, dự toán, dự thầu, thủ tục nghiệm thu, thanh 

toán; nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo về công tác quản lý đầu tư xây dựng, đấu 

thầu, giám sát đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công 

trình. 

4. Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành, đảm bảo thời gian 

quy định. Kho bạc nhà nước huyện tạo điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục 

giải ngân, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm 

soát chi. 

5. Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu tăng thu ngân 

sách, tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo 

nguồn thanh toán nợ cho các công trình. 

6. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

cho UBND huyện và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, sát với thực 

tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
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Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính xem xét, 

tổng hợp./.   
 

    

  Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ban quản lý dự án ĐTXD; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nông Minh Cát 
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