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 Đình Lập, ngày 14 tháng 5 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm,  

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Công văn số 789/SKHĐT-QLĐTC ngày 05/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu 

tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trên cơ 

sở tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư 4 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 

6 tháng đầu năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổng hợp và báo cáo 

như sau: 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2022 

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

 Sau khi có Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 

tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4868/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện về 

việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán khối lượng thực hiện Đề án phát triển 

GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 năm 2022; Quyết định số 627/QĐ-

UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư và phân bổ chi 

tiết kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2021-2025 năm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 451/QĐ-

UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn 

tạm ứng cho các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022... 

Công tác phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư kịp thời, theo 

đúng quy định hiện hành về đầu tư công. Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

địa phương theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thu sử dụng đất... được phân bổ chi tiết trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn được 

phân bổ theo đúng mục tiêu, định mức quy định, cụ thể từng nguồn vốn như sau: 

Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2022 là 145.812 triệu 

đồng (không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp quy hoạch và sự nghiệp kinh tế ngân 

sách huyện, trích nộp Quỹ phát triển đất theo Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 

02/5/2019 của HĐND tỉnh, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 
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chính, cấp GCNQSD đất, Quy hoạch sử dụng, lập kế hoạch sử dụng đất, vốn 

chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ thu từ nguồn tiền sử dụng đất). Cụ thể:  

 1.1. Vốn đầu tư trong cân đối: 41.617 triệu đồng, trong đó: 

Vốn hỗ trợ có mục tiêu về cơ sở hạ tầng huyện 30a, vốn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ đề án GTNT: 31.117 triệu đồng, thực hiện đầu tư 12 dự án (Thanh toán 04 

Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2021: 2.657 triệu đồng; 

Thanh toán 04 dự án dự kiến hoàn thành 2022: 9.376 triệu đồng; 04 dự án khởi 

công mới 2022: 19.084 triệu đồng);  

Vốn phân cấp cho huyện theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND: 9.500 

triệu đồng (thanh toán 01 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước 

31/12/2021: 2.289 triệu đồng, 03 dự án khởi công mới 2022: 7.211 triệu đồng) 

 1.2. Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất là 93.095 triệu đồng, trong đó: 

thanh toán công trình hoàn thành cho 06 dự án: 19.134 triệu đồng; thanh toán 03 

công trình hoàn thành năm 2022: 35.961 triệu đồng; dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2022: 26.000 triệu đồng; khởi công mới 01 công trình: 12.000 

triệu đồng. 

1.3. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (NS tỉnh, NS huyện tạm ứng) 

là 12.100 triệu đồng, trong đó: thanh toán dự án dự kiến hoàn thành 2022: 02 dự 

án: 2.400 triệu đồng; khởi công mới 11 công trình: 9.700 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ biểu A.01 kèm theo) 

Công tác phân bổ kế hoạch vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên (ưu tiên 

thanh toán vốn, bố trí cho công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong 

năm, sau đó bố trí cho khởi công mới) và giao cho chủ đầu tư kịp thời theo đúng 

các quyết định giao vốn của UBND tỉnh, phù hợp với các quy định hiện hành về 

đầu tư công. 

2. Về thủ tục đầu tư công trình 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Đình Lập thực hiện phê duyệt đầu tư 

thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 08 công trình; thực hiện điều 

chỉnh quy mô, vốn đầu tư và tiến độ thực hiện 06 công trình. (Chi tiết theo Phụ 

biểu A.04, A.06 kèm theo) 

3. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn, giải ngân, thanh toán, quyết 

toán các công trình 

Ước giá trị giải ngân 6 tháng vốn đầu tư công được 65.662 triệu đồng, 

(ước lũy kế giải ngân từ năm 2021 đến 30/6/2022 là 161.499 triệu đồng), đạt 

45% kế hoạch, trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 26.167 triệu 

đồng, đạt 64,4% kế hoạch; tiền sử dụng đất là 27.395 triệu đồng, đạt 29,4% kế 

hoạch; vốn chương trình MTQG là 12.100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn 

tạm ứng. 

Công tác quyết toán: Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
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được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, thời gian thẩm tra, phê duyệt. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số công trình hoàn thành lập hồ sơ quyết toán công trình chậm 

theo quy định. Dự kiến 6 tháng đầu năm thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

được 23 dự án, tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 111.547 triệu đồng, 

giá trị sau khi thẩm tra quyết toán là 111.334 triệu đồng, sau khi thẩm tra quyết 

toán đã giảm trừ 213 triệu đồng, giảm 0,2% giá trị chủ đầu tư đề nghị. 

4. Kiến nghị điều chỉnh (tăng, giảm) kế hoạch vốn đầu tư: Thực hiện 

điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 04 dự án do quyết toán hoàn thành thừa vốn, 

không có khối lượng thực hiện... chi tiết theo phụ biểu B.01 kèm theo). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 

VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

1. Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư  

Việc thực hiện đầu tư các các công trình trên địa bàn huyện Đình Lập 

được thực hiện theo đúng các thủ tục, cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng. 

Các chương trình đầu tư công xây dựng dựa trên Luật đầu tư công và các văn 

bản hướng dẫn, phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công. Việc lập, thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

được thực hiện theo Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Các công trình được thẩm định đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành của nhà nước, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, phòng cháy chữa 

cháy, an ninh, quốc phòng... thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, chấm thầu, lựa 

chọn nhà thầu minh bạch, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu.  

2. Tình hình kiểm tra, giám sát và thanh tra về đầu tư xây dựng 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã thực hiện kiểm tra, giám 

sát quá trình đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn chủ yếu thông qua báo 

cáo định kỳ hàng tháng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Về cơ bản, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện quản lý các công trình đều đảm bảo 

hoạt động theo Luật Xây dựng. Trong quá trình tổ chức triển khai công trình cơ 

bản chấp hành nghiêm quy định về quản lý dự án đầu tư. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ 

KHĂN, HẠN CHẾ KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Kết quả triển khai kế hoạch đầu tư năm 2022 

Nhìn chung, các chủ đầu tư đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc các nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, lập dự toán theo quy định đảm 

bảo chất lượng. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vật liệu, vật 

tư, thiết bị vào công trình và nghiệm thu các hạng mục theo quy định, lập hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây 

dựng, ghi nhật ký thi công; thực hiện chế độ giám sát thường xuyên, giám sát 

chặt chẽ công tác thi công xây dựng của nhà thầu, nhất là thi công các kết cấu 
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chính của công trình. Các công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng theo hồ sơ 

thiết kế đã được phê duyệt. 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tập trung bố trí cho các dự án thanh toán 

nợ, hoàn thành và chuyển tiếp. Trong quá trình triển khai thực hiện, các chủ đầu 

tư đã chủ động rà soát các nguồn vốn được phân bổ, lập hồ sơ thanh toán khối 

lượng hoàn thành của các dự án.  

 Công tác thực hiện, giải ngân thanh toán các nguồn vốn được tập trung 

chỉ đạo. Công tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng 

được kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ quy định.  

2. Thuận lợi 

 Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, 

ban, ngành của tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, UBND huyện đã 

ban hành Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công đến các chủ đầu 

tư để triển khai ngay công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán đối với công 

trình khởi công mới và triển khai giải ngân thanh toán vốn đối với công trình đã 

có khối lượng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm trước. Công tác thẩm tra, phê 

duyệt chủ trương, đầu tư dự án được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định 

hiện hành về quản lý đầu tư công.  

 3. Khó khăn, hạn chế  

Đối với dự án (Khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư huyện Đình 

Lập) chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thi 

công chậm so với kế hoạch; giá nguyên vật liệu, xăng dầu biến động tăng nên 

cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 Huyện 

ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra, giải ngân hết kế 

hoạch vốn đã được giao, hoàn thành các công trình theo mục tiêu, cần tập trung 

chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

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 thi công, công tác 

giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công. 

2. Chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới để 

triển khai thi công kịp thời theo đúng kế hoạch, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời 

tiết thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để các dự án hoàn thành đưa 

vào sử dụng theo kế hoạch. 

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ 

kỹ thuật, cán bộ giám sát công trình, tăng cường công tác giám sát của cộng 

đồng để công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đạt hiệu quả.  
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4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo 

đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện công tác 

kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vật liệu, vật tư, thiết bị vào dự án và nghiệm 

thu các hạng mục theo quy định đảm bảo tính trung thực và chính xác. 

5. Tập trung quyết toán các dự án 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. 

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

sách, tiết kiệm chi thường xuyên; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế 

hoạch để tạo nguồn thanh toán nợ và đầu tư các dự án. 

7. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và 

giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng, hằng quý. Tăng cường theo dõi, đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công 2022. 

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

tư tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài chính; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- Lưu: VT. 
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