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  Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính 

quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu 

tư công; Thực hiện Công văn số 735/STC-TCĐT ngày 04/4/2022 của Sở Tài 

chính về việc đôn đốc giải ngân và đề nghị báo cáo định kỳ tình hình thực hiện, 

thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng, hằng năm, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 năm 2022 như 

sau: 

I. TÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 153.497 triệu đồng, bao 

gồm: 

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy 

định: 128 triệu đồng. 

- Vốn kế hoạch năm: 153.369 triệu đồng, gồm:  

+ Vốn do cấp tỉnh giao: 45.117 triệu đồng. 

+ Vốn do cấp huyện giao: 108.252 triệu đồng. 

b) Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 6: 47.573/153.497 

triệu đồng, đạt 30,1% so với kế hoạch vốn giao, bao gồm: 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 128/128 triệu 

đồng, đạt 100% kế hoạch giao; 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm cấp tỉnh giao: 26.380/45.117 triệu đồng, đạt 

58,5% kế hoạch tỉnh giao;  

- Thanh toán vốn kế hoạch năm cấp huyện giao: 21.193/108.252 triệu đồng, 

đạt 19,6% kế hoạch huyện giao. 

c) Ước luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 6: 54.073/153.497 

triệu đồng, đạt 35,2% so với kế hoạch giao, bao gồm: 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 128/128 triệu 

đồng, đạt 100% kế hoạch giao; 
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- Thanh toán vốn kế hoạch giao: 53.945/153.497 triệu đồng, đạt 35,1% kế 

hoạch giao. 

                     (Báo cáo kèm theo Biểu số 01a, 01b/TTKHN) 

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước và kết quả thực hiện vốn ứng 

trước chưa thu hồi 

- Tổng số vốn kế hoạch ứng trước được giao trong năm kế hoạch: 15.100 

triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn ứng được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 3.000 

triệu đồng. 

+ Vốn ứng được giao trong năm: 12.100 triệu đồng. 

- Luỹ kế thanh toán vốn kế hoạch ứng trước từ đầu năm đến hết tháng 

trước liền kề: 10.592 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch giao, trong đó. 

+ Thanh toán vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 

3.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. 

+ Thanh toán vốn ứng thuộc kế hoạch năm là: 7.592/12.100 triệu đồng, 

đạt 62,7% so với kế hoạch giao. 

- Ước luỹ kế thanh toán vốn ứng trước từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 

14.800 triệu đồng, đạt 98% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 

3.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. 

+ Thanh toán vốn ứng kế hoạch năm là: 11.800/12.100 triệu đồng, đạt 

97,5% so với kế hoạch giao. 

(Kèm theo Biểu số 01c/TTKHVU) 

          II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2022 đạt kết 

quả cao, UBND huyện tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 được cấp có thẩm 

quyền giao ở mức cao nhất để có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi đầu tư phát 

triển theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để bổ 

sung nguồn vốn thanh toán cho các công trình sử dụng nguồn thu tiền sử dụng 

đất. 

2. Tiếp tục 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 giải phóng 

mặt bằng, thi công, công tác giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công.  

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 cao hơn.  

4. Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành (bao gồm chi phí bồi 
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thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án), đảm bảo thời gian theo 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, nhưng phải đảm bảo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hà 
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