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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông  

6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Công văn số 1393/SGTVT-KHTC ngày 12/5/2022 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

1. Dự án, công trình giao thông khởi công mới 

Trên địa bàn huyện đang thực hiện thi công 06 công trình, với tổng chiều 

dài là 22,171km; 

- Tổng mức đầu tư 36.308 triệu đồng; 

- Kế hoạch vốn năm 2022: 19.984 triệu đồng; 

- Giá trị khối lượng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 19.750,0 triệu 

đồng; 

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 9.941,0 triệu đồng. 

2. Công trình, dự án chuyển tiếp 

Giai đoạn chuyển tiếp 2021-2022 trên địa bàn có 13 công trình đang thực 

hiện, tổng chiều dài 43,053km với tổng mức đầu tư 73.263 triệu đồng.  

Các công trình thực hiện giải ngân trong năm 2021: 9.364 triệu đồng, kế 

hoạch vốn năm 2022: 7.426 triệu đồng. Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022: 

8.969 triệu đồng. 

3. Các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 

Trên địa bàn huyện đang thực hiện thi công các công trình khởi công mới, 

các trình chuyển tiếp và bố trí thanh toán vốn cho các công trình hoàn thành 

trong các năm 2018, 2020, 2021 cụ thể:  

- Có 06 công trình đã hoàn thành với tổng chiều dài 18,65km; Tổng mức 

đầu tư là 15.523 triệu đồng;  
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- Kế hoạch thanh toán vốn năm 2022 là 5.874 triệu đồng;  

- Tổng giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2021 là 300 triệu đồng. 

- Giá trị ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2022 là 4.908 triệu 

đồng. 

4. Dự án chuẩn bị đầu tư 

Trên địa bàn huyện có 02 công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 với 

tổng kinh phí 1.292 triệu đồng. 

 (Chi tiết như biểu tổng hợp kèm theo) 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 

1. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đề án PTGTNT cho 

các công trình khởi công mới chưa được phân bổ. 

2. Tình hình dịch bệnh kéo dài do đó ảnh hưởng lớn đến việc huy động 

nhân lực thi công xây dựng công trình. 

3. Giá nguyên vật liệu, xăng dầu biến động tăng nên cũng ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện dự án. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư các công trình dự án năm 

2022 và triển khai thi công theo kế hoạch. 

2. Tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ chất lượng các công trình dự án đầu 

tư trên địa bàn các xã nông mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022, đảm bảo 

hoàn thành bàn giao đúng kế hoạch. 

3. Tập trung nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, các công trình có 

khối lượng để giải ngân vốn và thanh quyết toán vốn đầu tư công theo quy định. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình, dự án 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kịp thời phát hiện và xử 

lý các vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện dự án.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Phòng KT và HT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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