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BÁO CÁO 

Tình hình thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018 

Thực hiện Công văn số 1885/STC-TCĐT ngày 26/9/2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư 

công 9 tháng đầu năm 2018. 

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn 

vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên có sở kết quả thực hiện thanh 

toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện báo cáo như sau: 

Tổng nguồn vốn đầu tư công 91.606 triệu đồng. Kết quả thanh toán vốn đầu 

tư công đến hết ngày 30/9/2018 được 59.103,883 triệu đồng, đạt 64,52%KH. Về 

tiến độ giải ngân cơ bản đảm bảo theo tiến độ, đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên  

do một số dự án mới được bổ sung, một số nguồn chưa có thông báo vốn (Thu từ 

sử dụng đất, xổ số kiến thiết, vốn thu phí theo Quyết định số 53) nên chưa có vốn 

thanh toán khối lượng đã hoàn thành, dẫn đến tỉ lệ giải ngân so với KH vốn giao 

còn thấp, cụ thể như sau:.  

1. Vốn Cân đối Ngân sách địa phương (tỉnh quản lý): Vốn bố trí 8.000 

triệu đồng, bố trí 05 dự án chuyển tiếp. Đến hết ngày 30/9/2018 đã giải ngân được 

7.271,414 triệu đồng, đạt 90,89%KH vốn, chủ yếu là thanh toán công trình có khối 

lượng hoàn thành. Đến thời điểm này có 01 công trình đã quyết toán; 03 công trình 

đã hoàn thành chờ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 01 công trình chuyển tiếp 

khối lượng thi công đạt trên 75%. Công trình Bãi xử lý rác thải huyện đã quyết 

toán, vốn còn dư 400,391 triệu đồng; đã trình tỉnh điều chuyển sang công trình: 

Trường THCS thị trấn Văn Quan. 

2. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tư xây 

dựng nông thôn mới: Vốn bố trí 4.000 triệu đồng, bố trí cho 04 công trình chuyển 

tiếp được bổ sung cuối năm 2017. Hiện nay, tỉnh chưa có thông báo vốn, do đó 

chưa có nguồn để giải ngân. Mặc dù khó khăn về vốn do nguồn thu sử dụng đất chỉ 

được phân bổ vào cuối năm, kế hoạch vốn thấp, tuy nhiên chủ đầu tư đã chỉ đạo 

các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay có 03 công trình đã hoàn thành, 

chờ nghiệm thu; 01 công trình đã thi công khối lượng 76%.  

3. Vốn Cân đối Ngân sách địa phương tỉnh phân cấp cho huyện theo 

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: Vốn bố trí 8.402 triệu đồng, cho 01 dự án 

hoàn thành, 02 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới, 03 dự án chuẩn bị đầu 

tư và hỗ trợ xi măng GTNT, thủy lợi nhỏ. Giải ngân được 7.945,845 triệu đồng cho 

thanh toán nợ 02 công trình, khởi công mới 01 công trình và thực hiện hỗ trợ xi 

măng GTNT, đạt 94,57%KH. Đã quyết toán 03 công trình trụ sở UBND xã (Tân 

Đoàn, Tri Lễ, Yên Phúc); khởi công mới năm 2018 gồm 02 công trình nhà trụ sở 

xã (Hòa Bình, Tràng Các) đang thi công; đối với 03 công trình Trụ sở UBND xã 

chuẩn bị đầu tư năm 2019 (Vĩnh Lại, Bình Phúc, Khánh Khê), đã thông qua 

phương án mặt bằng, tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Về hỗ trợ xi măng làm 
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GTNT và thủy lợi nhỏ đã được chủ đầu tư và các xã tổ chức thực hiện, chủ đầu tư 

đã giải ngân xong. 

4. Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 19.916 triệu đồng, 

bố trí cho 06 công trình hoàn thành (trong đó 04 công trình đã có quyết toán, 02 công 

trình đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B), 04 công trình chuyển tiếp, 08 công trình 

khởi công mới. Đến 30/9/2018 đã giải ngân được 16.257,616 triệu đồng, đạt 

81,63%KH. Về tiến độ đến nay 07 công trình đã phê duyệt quyết toán; 03 công 

trình đã hoàn thành; các dự án còn lại đang triển khai thi công.  

5. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 19.628  

triệu đồng, bố trí cho 40 công trình hoàn thành, 01 công trình chuyển tiếp, 25 công 

trình khởi công mới (bao gồm hỗ trợ Đề án GTNT). Đến 30/9/2018 đã giải ngân 

được 16.058,008 triệu đồng, đạt 81,81%KH, chủ yếu thanh toán nợ các công trình 

hoàn thành. Đối với các công trình khởi công mới, đang triển khai thi công. 

6. Vốn nguồn thu xổ số kiến thiết (ngân sách huyện): 300 triệu đồng. Ghi 

vốn bổ sung danh mục đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Vân Mộng để thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, công trình đã thi công xong, 

chưa có vốn thanh toán. 

7. Vốn Ngân sách tỉnh (Thu từ sử dụng đất) hỗ trợ Đề án phát triển GTNT 

giai đoạn 2016 - 2020: Vốn bố trí 2.566 triệu đồng cho 10 công trình thực hiện Đề án 

(xã điểm nông thôn mới năm 2017: 01 công trình; xã đặc biệt khó khăn, xã điểm nông 

thôn mới năm 2018 - 2020: 08 công trình); công trình chuyển tiếp năm 2018: 01 công 

trình), đến nay đã giải ngân được 2.016 triệu đồng, đạt 78,57%KH. 

8. Vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg: Huyện đã phân bổ 2 đợt với tổng số tiền 22.435 triệu đồng
(1)

, 

đến nay đã giải ngân được 9.555 triệu đồng, đạt 42,61%KH. 

9 Vốn ngân sách tỉnh bổ sung 6 tháng cuối năm 2018 (Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh): 6.359 triệu đồng, trong đó: Từ 

nguồn thu sử dụng đất 3.989 triệu đồng (Bố trí thanh toán nợ 03 công trình); từ 

nguồn thu phí theo Quyết định 53/2016/QĐ-HĐND tỉnh 2.370 triệu đồng (Bố trí 

04 công trình khởi công mới năm 2018). Hiện nay chưa có thông báo bổ sung vốn, 

do đó chưa có giải ngân. 

 (Có Biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đầu 

năm 2018 do UBND huyện Văn Quan quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TC, Sở KH-ĐT (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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  Nguyễn Đình Đại 

 

                                         
1 Huyện giao 2 đợt: Đợt 1 đã giao 2.195 triệu đồng tại Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; Đợt 2 

giao 20.240 triệu đồng tại Quyết định 2341/QĐ-UBND ngày 05/7/2018. 


