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BÁO CÁO 

Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 2019 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

1. Công tác phân bổ vốn. 

Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5256/QĐ-

UBND ngày 21/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2019; Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc giao kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019. Việc 

giao Kế hoạch vốn đầu tư công của huyện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Việc lâp danh mục 

dự án khởi công mới năm 2019, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, 

thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư được thực hiện theo đúng quy định
1
; 

phương án phân bổ được thông qua HĐND cùng cấp và UBND huyện giao danh 

mục và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh, bổ sung 

danh mục dự án; đã được cấp quyết định thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 

theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tƣ. 

Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư công được bố trí thực hiện trên địa bàn 

huyện là 139.398 triệu đồng. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến hết ngày 

23/8/2019 được 93.369,790/139.398 triệu đồng, đạt 66,98%KH. Kết quả giải 

ngân từng nguồn vốn cụ thể như sau: 

* Vốn Cân đối Ngân sách địa phương (Tỉnh quản lý): Vốn bố trí 7.173 triệu 

đồng, bố trí 04 dự án. Đến hết ngày 26/8/2019 chủ đầu tư đã giải ngân đƣợc 6.650 

triệu đồng, đạt 92,71%KH. Đến thời điểm này 02 công trình đã phê duyệt quyết 

toán; 01 công trình đang trình thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 công trình thi 

công xong, chờ nghiệm thu. Huyện có Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 23/8/2019 

điều chỉnh kế hoạch điều hòa vốn của 02 công trình đã quyết toán, đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, sớm ban hành Quyết định điều chỉnh.  

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 1) 

* Vốn Ngân sách tỉnh (Thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng 

nông thôn mới: Vốn bố trí 5.194 triệu đồng, bố trí cho 04 công trình chuyển tiếp 

năm 2017. Chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân 4.953,342 triệu đồng, đạt 

95,37%KH. Tiến độ thi công đến nay có 03 công trình đã quyết toán, 01 công 

trình đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán. Huyện có Tờ trình số 

                                         
1  Các Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, 135) được UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Nguồn vốn Nghị quyết số 03, Ngân sách tỉnh (thu sử dụng đất) hỗ trợ Đề án 2246; 

nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện (thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết) do UBND huyện phê duyệt chủ 
trương đầu tư. 
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90/TTr-UBND ngày 23/8/2019 điều chỉnh kế hoạch điều hòa vốn của 02 công trình 

đã quyết toán, đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm ban hành Quyết định điều chỉnh. 

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 2) 

* Vốn Ngân sách tỉnh (Thu từ sử dụng đất) hỗ trợ Đề án xây dựng các 

trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng: Vốn bố trí 1.250 triệu đồng (Nguồn 

vốn ngân sách tỉnh được lồng ghép vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền 

vững (CT135) thực hiện công trình Trường Mầm non xã Bình Phúc), đã giải ngân 

đƣợc 1.250 triệu đồng, đạt 100%KH. Công trình đã thi công xong. 

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 3) 

*  Vốn Ngân sách tỉnh (Thu từ sử dụng đất) hỗ trợ thực hiện Đề án đầu tư 

xây dựng Nhà bếp cho các trường mầm non, nhà bếp liền kề nhà ăn cho các trường 

PTDT bán trú: Vốn bố trí 790 triệu đồng. Nguồn vốn được bố trí triển khai xây 

mới 02 công trình nhà bếp Trường Mầm non Nà Lốc, xã Tú Xuyên và nhà bếp liền 

kề nhà ăn Trường PTDTBT Tiểu học xã Đồng Giáp. Hiện nay 02 công trình đã thi 

công xong, giải ngân đƣợc 340 triệu đồng, đạt 43,04%KH. Do công trình nhỏ, 

thi công xong nhà thầu mới gửi hồ sơ để làm thủ tục thanh quyết toán.  

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 4) 

* Vốn Cân đối Ngân sách địa phương tỉnh phân cấp cho huyện theo Nghị 

quyết số 03/2016/NQ-HĐND: Vốn bố trí 9.170 triệu đồng, cho 02 dự án chuyển 

tiếp, 02 dự án khởi công mới và hỗ trợ xi măng GTNT, thủy lợi nhỏ. Giải ngân 

được 8.878,684 triệu đồng, đạt 96,82% KH. Đến nay, 02 dự án chuyển tiếp đã thi 

công xong (Công trình trụ sở UBND xã Tràng Các đã quyết toán; công trình trụ 

sở UBND xã Hòa Bình đang thẩm tra quyết toán); 02 công trình khởi công mới 

đang thi công trên 60% khối lượng. Hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn đã thực 

hiện và giải ngân xong; hỗ trợ xi măng thủy lợi đang thực hiện. 

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 5) 

* Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: Vốn bố trí 38.700 

triệu đồng, thực hiện 25 dự án, trong đó: bố trí cho 10 dự án hoàn thành trước 

31/12/2018, cho 02 dự án chuyển tiếp và 13 dự án khởi công mới (bao gồm 05 

danh mục mới bổ sung). Đến 23/8/2019 đã giải ngân đƣợc 26.913,777 triệu đồng, 

đạt 69,54% KH, chủ yếu là thanh toán khối lượng dự án hoàn thành, chuyển tiếp 

và công trình khởi công mới đã có khối lượng.  

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 6) 

* Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Vốn bố trí 

74.055 triệu đồng, đến ngày 23/8/2019 đã giải ngân đƣợc 43.281,768 triệu đồng, 

đạt 58,45%KH. Gồm 02 Chương trình: 

- Chương trình 30a: 52.227 triệu đồng. Bố trí cho 11 công trình khởi công 

mới và 01 dự án hỗ trợ Đề án phát triển GTNT trên địa bàn huyện Văn Quan. Đã 

giải ngân đƣợc 35.622,432 triệu đồng, đạt 68,21%KH.  

Về tiến độ các dự án khởi công mới tại xã điểm Yên Phúc và Tân Đoàn đã 

hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển 

khai thi công từ tháng 02/2019; đến nay các dự án đã triển khai xây dựng, một số 
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công trình đã hoàn thành. Đối với nguồn vốn Chương trình 30a hỗ trợ thực hiện Đề 

án 109, 17/17 tuyến đường đang tổ chức thực hiện. 

- Vốn Chương trình 135: 21.828 triệu đồng. Đến 23/8/2019, đã giải ngân 

đƣợc 7.659,336 triệu đồng, đạt 35,09% KH, chủ yếu thanh toán nợ các công 

trình hoàn thành.  

Về tiến độ: Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018 

có 33 dự án, trong đó: 21 công trình đã quyết toán; 12 công trình hoàn thành. Dự 

án chuyển tiếp có 02/02 dự án đã hoàn thành. Dự án khởi công mới có 10 công 

trình, trong đó: 02 dự án đã hoàn thành; 02 dự án lập báo cáo KTKT; 06 dự án thực 

hiện lồng ghép theo cơ chế Đề án 109 hiện nay đang thực hiện, trong đó có 01/6 

công trình đã giải ngân. 

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 7) 

* Vốn ngân sách huyện (Thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) hỗ trợ các công 

trình khởi công mới năm 2019: 1.100 triệu đồng (XSKT 700 triệu đồng, Thu sử 

dụng đất 400 triệu đồng), bổ sung cho 02 công trình, đến nay huyện đang chỉ đạo 

thu ngân sách để bổ sung thanh toán cho các dự án được ghi vốn. 

(Chi tiết tiến độ tại Biểu số 8) 

 * Vốn Ngân sách tỉnh (thu sử dụng đất) được bổ sung tại 1408/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, để thanh toán nợ cho 02 công trình 

hoàn thành đã quyết toán. Kế hoạch vốn được giao 1.966 triệu đồng, đã giải ngân 

đƣợc 1.102,222 triệu đồng, đạt 88,18%KH giao; số còn lại đang đã gửi hô sơ 

kho bạc tiếp tục thanh toán. 

 II. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Tồn tại, hạn chế: 

Công tác giải ngân các dự án xây dựng cơ bản có tăng so với cùng kỳ năm 

trước, một số nguồn vốn có số giải ngân cao như Vốn cân đối NSĐP, Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ Đề án xây dựng các trường mầm non 

chưa có cơ sở vật chất riêng, Nghị quyết 03... Còn một số nguồn giải ngân đạt thấp 

như Chương trình 135 (35,07%), chủ yếu là các công trình do UBND xã làm chủ 

đầu tư thực hiện lồng ghép theo Đề án 109 về phát triển giao thông nông thôn. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công 

trình đã được quan tâm, nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Các chủ đầu tư chưa 

thực hiện quan tâm đến công tác quyết toán vốn đầu tư, mặc dù UBND huyện và 

các cơ quan chuyên môn đã có nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc, tuy nhiên đến nay 

còn một số công trình đã hoàn thành chưa được quyết toán. 

2. Nguyên nhân: 

Công tác chuẩn bị đầu tư đã được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay 

từ cuối năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm quý II năm 2019 còn một số công trình 

mới khởi công. Đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật còn chậm, chất 

lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án còn chưa cao, phương án thiết kế chưa 

đúng chỉ đạo của huyện. Công tác kiểm tra, đôn đốc của các chủ đầu tư còn hạn 

chế...  
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Huy động các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển đã có nhiều cố gắng, 

một số nguồn vốn đã được bổ sung, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ 

thực hiện một số dự án đầu tư tại 02 xã điểm nông thôn mới từ các Chương trình 

MTQG còn chậm so với kế hoạch, đơn vị thi công chưa bố trí đầy đủ nhân công để 

đẩy nhanh tiến độ theo cam kết. 

Việc giao dự án 135 cho các xã thực hiện theo cơ chế Đề án 109 còn gặp 

nhiều khó khăn, do tỷ lệ huy động các nguồn vốn nhân dân đóng góp nhiều, do đó 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình và làm tăng nợ đọng XDCB do nhân 

dân đóng góp.  

Thời tiết trong 8 tháng đầu năm mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

công trình, do đó kết quả giải ngân còn hạn chế.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tập trung triển khai các công trình đã ghi kế hoạch vốn năm 2019. Tập 

trung đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu, 

giải ngân thanh quyết toán công trình chuyển tiếp, khởi công mới đạt 100% kế 

hoạch vốn giao.  

2. Tăng cường công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng 

thu ngân sách để có nguồn vốn bổ sung cho đầu tư. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

thường xuyên theo dõi, chủ động rà soát các nguồn vốn, kịp thời trình cấp có thẩm 

quyền điều chỉnh vốn theo thực tế công trình. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, phát huy vai trò giám 

sát cộng đồng. Kiểm tra thường xuyên về chất lượng các công trình, kiên quyết xử 

lý nghiêm các nhà thầu vi phạm về tiến độn, chất lượng công trình, vi phạm các 

điều khoản hợp đồng đã ký kết. 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cho UBND 

huyện và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng 

đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện 

Văn Quan./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH&ĐT, Sở TC (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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