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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 4529/UBND-ĐTQH ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2020.  

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

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2020 trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh, với nội dung như sau: 

1. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11/2020: 

- Kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 là 1.894.014 triệu 

đồng (trong đó kế hoạch vốn kéo dài là 729.689 triệu đồng, kế hoạch năm 2020 là 

1.164.325 triệu đồng); lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 

31/10/2020 là 788.663 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn kéo dài là 269.406 triệu 

đồng, kế hoạch năm 2020 là 519.257 triệu đồng), đạt 42% so với kế hoạch; ước 

lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2020 là 908.614 triệu 

đồng, đạt 48% so với kế hoạch.  

- Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 là 

2.668.681 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn kéo dài là 473.913 triệu đồng, kế 

hoạch năm 2020 là 2.194.768 triệu đồng); lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 

31/10/2020 là 1.560.091 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn kéo dài là 161.588 

triệu đồng, kế hoạch năm 2020 là 1.398.503 triệu đồng), đạt 58% so với kế hoạch; 

ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2020 là 1.815.366 triệu đồng, 

đạt 68% so với kế hoạch.  

- Kế hoạch vốn đầu tư khác năm 2020 là 46.326 triệu đồng; lũy kế thanh 

toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2020 là 7.081 triệu đồng, đạt 15% so với kế 

hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2020 là 8.497 triệu 

đồng, đạt 18% so với kế hoạch. 

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

Trong thời gian vừa qua, các chủ đầu tư đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân một số công trình trọng điểm của 

tỉnh và công trình sử dụng vốn xổ số kiến thiết, vốn ODA có tỷ lệ giải ngân rất thấp; 

còn nhiều sở, ban, ngành, địa phương tiến độ giải ngân rất chậm. Một số dự án vẫn còn 

vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; một số dự án đang làm thủ tục chuyển mục đích 

rừng tự nhiên sau khi có chủ trương đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; công tác lựa 

chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng còn chậm. Nguyên nhân của việc giải ngân đầu tư công 



chậm ngoài lý do do cơ chế, thủ tục thì nguyên nhân chủ yếu vẫn ở một số chủ đầu tư 

thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, năng lực một số nhà thầu còn yếu. 
 

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, ĐT, Minh. 
 

 

 

 
 

  Bùi Thị Hồng Thủy  
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