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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 Công văn số 955/UBND-ĐTQH ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến tháng 

3/2021).  

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

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 3 năm 2021 trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh, với nội dung như sau: 

1. Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 3 năm 2021:  

Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là 

2.247.738 triệu đồng, trong đó, kế hoạch vốn kéo dài là 0 triệu đồng, kế hoạch 

năm 2021 là 2.247.738 triệu đồng. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 

28/02/2021 là 45.886 triệu đồng, đạt 2,04% so với kế hoạch. Lũy kế ước giải 

ngân từ đầu năm đến hết tháng báo cáo (tháng 3/2021) là 55.063 triệu đồng, đạt 

2,45% so với kế hoạch.  

2. Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công: 

Để thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, 

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/01/2021 

về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2021; chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn 

thiện các thủ tục thanh toán và thực hiện giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả các 

dự án đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có 

các văn bản chỉ đạo: Công văn số 5075/UBND-ĐTQH ngày 28/12/2020 về khẩn 

trương triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 

2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Công văn số 579/UBND-ĐTQH ngày 

18/02/2021 về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

Trong những tháng đầu năm 2021, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan chủ yếu tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 (trong thời gian chỉnh 



lý quyết toán và vốn kéo dài), do đó việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021 thuộc ngân sách địa phương chưa đảm bảo so với kế hoạch. 

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

hiện./.  
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