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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4428/UBND-

ĐTQH ngày 21/11/2019 về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công.  

Căn cứ Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, kỳ 

báo cáo tháng 02. 

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng công khai tình hình 

thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (đến tháng 02/2022), 

với nội dung như sau: 

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công: 

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022: 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.375.180 triệu đồng, trong 

đó:  

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

định: 0 đồng.  

+ Vốn kế hoạch năm: 4.375.180 triệu đồng.  

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 261.734 

triệu đồng, đạt 5,98% so với kế hoạch giao, trong đó:  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng;  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 261.734 triệu đồng, đạt 5,98% kế hoạch 

giao.  

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 627.063 

triệu đồng, đạt 14,33% so với kế hoạch giao, trong đó:  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng;  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 627.063 triệu đồng, đạt 14,33% kế 

hoạch giao.  

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện 

vốn ứng trước chưa thu hồi: Đến thời điểm lập báo cáo, không phát sinh số ứng 

trong năm 2022. 

II. Nhận xét, đánh giá: 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
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thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; cấp ủy cùng 

với chính quyền các cấp, các chủ đầu tư, Ban QLDA đã quan tâm, chỉ đạo và kịp 

thời giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2022. Ước lũy kế giải ngân 

vốn đầu tư công trong tháng 02/2022 thuộc kế hoạch năm 2022, đạt 14,33% so với 

kế hoạch giao. 

III. Giải pháp và kiến nghị: 

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, 

phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao gắn với bảo đảm chất lượng 

công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển 

khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, 

ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022; triển khai có hiệu quả Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:  

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Số 3573/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh 

mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022, số 3697/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 

2022 và số 693/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương cho danh mục dự án thuộc ngành quốc 

phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

2. Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng và cả 

năm ngay từ đầu năm 2022 để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng, đấu thầu…; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào 

cuối năm. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương 

án xử lý cụ thể, cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự 

án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.  

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị với kết quả giải ngân. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong 

những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của 

tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. 

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì không xét 

thi đua khen thưởng, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, 

chủ đầu tư và cá nhân liên quan.  



3 

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.  

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn 

đầu tư công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định; giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư 

thường xuyên theo dõi báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình giải ngân vốn đầu 

tư công cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan theo quy định. 

Sở Tài chính có ý kiến trên gửi Trung tâm thông tin tỉnh biết, phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BGĐ, ĐT, Minh. 
 

 

 
 

  Bùi Thị Hồng Thủy 
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