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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /BC-UBND     Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG  

giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 

 
 

Thực hiện Công văn số 413/SKHĐT-KTN ngày 26/3/2020 của Sở Kế    

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực 

hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; Ủy 

ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG trên địa bàn huyện Đình Lập (tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 của UBND huyện thay thế Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 

01/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới huyện Đình Lập giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 674/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giảm 

nghèo huyện Đình Lập giai đoạn 2016-2020); Ban chỉ đạo thực hiện phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn, phụ trách các tiêu 

chí cụ thể; Ban Chỉ đaọ huyện chỉ đạo theo hướng tập trung vào nội dung kiểm 

tra, hướng dâñ , đôn đốc và công tác tuyên truyền , tâp̣ huấn , phổ biến các điển  

hình xây dựng nông thôn mới.  

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cho các 

chương trình mục tiêu quốc gia theo giai đoạn và kế hoạch cho từng năm để 

trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với điều 

kiện thực tế. Đồng thời, huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo từng năm và 

từng giai đoạn; Chỉ đạo thực hiện phân bổ nguồn kinh phí thực hiện CTMTQG 

hàng năm đảm bảo theo đúng quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA 

CHƢƠNG TRÌNH. 

1. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

Kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới năm 2019: Bình quân 01 xã đạt 14,6 tiêu chí/xã, trong đó: Số xã đạt 19 tiêu 

chí gồm 5 xã (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Bắc Lãng), số xã đạt từ 

10 - 15 tiêu chí gồm 02 xã (Kiên Mộc-15TC, Thái Bình-10TC, Lâm Ca-10TC), 
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số xã đạt từ 5-9 tiêu chí (Đồng Thắng-9TC, Châu Sơn-7TC) trong đó xã Kiên 

Mộc - xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích năm 2020. 

          Toàn huyện có 02 xã biên giới (Bính Xá và Bắc Xa) đều đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đối với xã đặc biệt khó khăn do tỉnh 

lựa chọn đến cuối năm 2019 đã đạt 15 tiêu chí (Kiên Mộc); xã đặc biệt khó khăn 

do huyện lựa chọn đến cuối năm 2019 đã đạt 10 tiêu chí (Lâm Ca). 

2. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

Chương trình xoá đói giảm nghèo đã góp phần làm chuyển biến nền kinh 

tế của huyện, cơ sở vật chất được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn 2016- 2020, căn cứ tình hình 

thực tế và nghị quyết HĐND huyện chỉ đạo, hàng năm huyện luôn phấn đấu đạt 

chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên. Kết quả, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 

của huyện là 35,95%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 19,22% đến năm 2019, tỷ lệ hộ 

nghèo của huyện là 17,64%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 13,45%. Cùng với việc thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2016-

2020, đến nay, huyện Đình Lập đã có 05/10 xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn 

nông thôn mới. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể khác theo khung 

kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020 cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

 1. Kinh phí đã bố trí thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

 Tổng số kinh phí bố trí trong giai đoạn 2016-2020: 507.706 triệu đồng, 

trong đó: 

 - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 235.228 

triệu đồng, trong đó: Vốn Ngân sách trung ương: 214.762 triệu đồng; Vốn Ngân 

sách địa phương: 20.466 triệu đồng. 

 - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 272.478 triệu 

đồng, trong đó: Vốn Ngân sách trung ương: 211.461 triệu đồng; Vốn Ngân sách 

địa phương: 61.017 triệu đồng. 

 Công tác quản lý sử dụng kinh phí các Chương trình đảm bảo theo đúng 

nguyên tắc, đối tượng, tiêu chí và đạt hiệu quả cao. Thực hiện phân bổ, quản lý 

nguồn kinh phí theo đúng các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, Sau khi UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Quyết định về việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 

các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ vốn đầu 

tư phát triển Chương trình MTQG. UBND huyện đã ban hành các quyết định 

phân bổ vốn; Giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án được hỗ trợ. Hỗ trợ cho các xã 

về đích nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất người dân trên địa bàn. Trong quá trình 

thực hiện UBND huyện luôn tập trung, chỉ đạo các Chủ đầu tư về việc đẩy nhanh 
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tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG nhằm đảm 

bảo công tác giải ngân thanh quyết toán theo quy định. 

Nguồn lực được phân bổ dựa trên các nguyên tắc tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, ưu 

tiên phân bổ vốn thực hiện đường giao thông, trường học, nước sinh hoạt cho 

nhân dân các vùng tại các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó 

khăn, các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Nguồn vốn được phân 

bổ đảm bảo tập trung, thời gian bố trí vốn cho các dự án không quá 03 năm, 

không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016-2020. 

 2. Đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí các 

Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia 

 2.1. Về sự chuyển dịch cơ cấu vốn bố trí vốn cho Chương trình giai đoạn 

2016-2020 so với giai đoạn 2011-2015 

 Trong giai đoạn 2016-2020, chuyển dịch về cơ cấu vốn Chương trình mục 

tiêu quốc gia tăng so với giai đoạn 2011-2015. Điều đó nói lên việc phân bổ vốn 

cho Chương trình đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm bố trí, nguồn vốn cân 

đối ngân sách địa phương hàng năm cũng được bố trí đầu tư cho chương trình. 

 Nguồn vốn sự nghiệp: Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn như hỗ trợ cây giống, con giống, 

phân bón, vật tư nông nghiệp… phục vụ sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn về 

kỹ thuật nông nghiệp, tham quan học hỏi mô hình sản xuất.  

 Về đầu tư cơ sở hạ tầng: Tập trung chủ yếu vào đường giao thông, nước 

sinh hoạt, nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học, các trạm y tế, nhà văn hóa, nhằm 

hướng tới mục tiêu phát triển, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện; 

góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư đã tạo đà cho 

phát triển kinh tế - xã hội và tăng thụ hưởng trực tiếp cho người dân. 

 2.2. Về tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương so với ngân sách Trung ương 

 Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương tập trung cho các dự án đầu tư 

trên địa bàn huyện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Tổng vốn ngân sách địa phương chiếm 28,85 % so với tổng vốn ngân sách Trung 

ương bố trí; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: tổng vốn ngân 

sách địa phương chiếm 9,53% so với tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí. 

 2.3. Về tỷ lệ vốn duy tu bảo dưỡng so với vốn đầu tư để thực hiện Chương 

trình 

 Tỷ lệ vốn duy tu hàng năm đều đạt trên 5,4% vốn đầu tư thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi có các quyết định phân bổ 

vốn sự nghiệp duy tu, Uỷ ban nhân dân huyện đã giao đơn vị làm chủ đầu tư và 

thực hiện duy tu trên một số công trình đã xuống cấp nhằm nâng cao tính bền 

vững của các công trình trên địa bàn. 
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 2.4. Về tình hình giải ngân nguồn kinh phí của chương trình: 

Công tác giải ngân thanh toán vốn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo chế 

độ chính sách. Kết quả giải ngân các chương trình như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (năm 2016-

2019): Kế hoạch vốn được giao là 230.723 triệu đồng, giải ngân thanh toán 

207.218 triệu đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (năm 2016-2019): 

Kế hoạch vốn được giao là 153.256 triệu đồng, giải ngân thanh toán 151.244 

triệu đồng, đạt 98,7% so với kế hoạch. (Chi tiết theo biểu 02 đính kèm). 

 Kết quả thực hiện các chính sách quản lý, sử dụng kinh phí: Với nguồn 

vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia đã  góp phần hoàn thành các 

công trình, dự án trên địa bàn các xã nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn, 

biên giới, trong đó: ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết nhất phục vụ trực tiếp 

nhu cầu phát triển sản xuất, ổn định đời sống của cộng đồng dân cư như thủy lợi, 

giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác. 

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN. 

1. Những tồn tại, hạn chế 

- Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án thuộc các Chương 

trình MTQG chưa kịp thời, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp 

thuộc Chương trình. 

- Công tác chuẩn bị các điều kiện về thủ tục đầu tư, công tác thẩm định 

vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khởi công mới hằng năm còn 

chậm so với thời gian quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan,... dẫn đến tiến độ triển khai một số công trình còn chậm.  

- Nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho thực hiện các Chương trình 

còn hạn chế, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, trong khi đó do điều kiện đặc 

thù miền núi nên suất đầu tư công trình hạ tầng cao, vì vậy việc triển khai các 

tiêu chí về giao thông, trường học gặp nhiều khó khăn. 

2. Nguyên nhân 

- Đình Lập là huyện miền núi biên giới, điều kiện kinh tế- xã hội còn 

nhiều khó khăn; địa hình chủ yếu là đồi núi cao, phân cách lớn, đời sống dân cư 

nông thôn còn nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư về hạ tầng là rất lớn trong khi khả 

năng bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước còn chưa đáp ứng được nhu cầu, việc 

huy động đóng góp từ các nguồn lực rất hạn chế. 

- Một số văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách của trung ương chậm 

được ban hành, chưa sát với yêu cầu thực tiễn địa phương. 

- Việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho 

người dân khu vực nông thôn còn chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở hạ tầng 

phục vụ phát triển sản xuất và nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tuy 



5 
 

  

đã được tăng cường đáng kể nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Từ những kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia trong 

giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kiến nghị với các sở, 

ngành, UBND tỉnh, Trung ương tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí để thực hiện 

đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở NN và PTNT; 

- Sở LĐ, TB, XH; 

- Ban Dân tộc; 

- VPĐP CTXDNTM;                                                                  

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nông Minh Cát 
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