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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách địa phương năm 2022 cho thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; 

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 các nguồn vốn ngân 

sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 từ nguồn tăng thu ngân sách 

tỉnh năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, tỉnh Sóc Trăng;  

Căn cứ Công văn số 08/HĐND-VP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc thống nhất kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc kéo dài thời gian thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022. 

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư 

công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, 

cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

1. Tình hình thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh 

Châu làm chủ đầu tư 
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Tổng kế hoạch vốn được phân bổ là 25.690 triệu đồng (trong đó: vốn kéo 

dài năm 2021 sang năm 2022 là 690 triệu đồng), giá trị giải ngân là 8.713 triệu 

đồng, đạt 33,92% kế hoạch vốn; ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 

17.190 triệu đồng, đạt 66,91% kế hoạch vốn (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm). 

2. Tình hình thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh 

Châu quyết định đầu tư 

 Tổng kế hoạch vốn được phân bổ là 166.862 triệu đồng, giá trị giải ngân 

là 69.047 triệu đồng, đạt 41,38% kế hoạch vốn; ước thực hiện đến ngày 30 tháng 

6 năm 2022 là 109.155 triệu đồng, đạt 65,42% kế hoạch vốn. Trong đó: 

2.1. Vốn đầu tư công năm 2022: tổng kế hoạch vốn được phân bổ là 

73.355 triệu đồng, giá trị giải ngân là 36.357 triệu đồng, đạt 49,56% kế hoạch 

vốn; ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 45.746 triệu đồng, đạt 

62,36% kế hoạch vốn (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm). 

2.2. Vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022: tổng kế hoạch 

vốn được phân bổ là 93.507 triệu đồng, giá trị giải ngân là 32.690 triệu đồng, đạt 

34,96% kế hoạch vốn; ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 63.409 

triệu đồng, đạt 67,81% kế hoạch vốn (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm). 

3. Đánh giá, nhận xét  

3.1. Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

làm chủ đầu tư giá trị giải ngân đạt thấp so với cam kết tiến độ giải ngân.  

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

quản lý: 

+ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, giá trị giải ngân đạt theo cam kết 

tiến độ. Tuy nhiên, còn một số dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp 

(Trường Mầm non Vĩnh Phước, Lộ từ cầu Tân Thời đến lộ kênh Vàm Sát, Nâng 

cấp mở rộng lộ Preychóp - Preychóp A...). 

+ Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022, giá trị giải ngân còn 

thấp so với kế hoạch vốn đã giao (nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới). 

3.2. Thuận lợi 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng giao kịp thời; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định đầu tư các dự án đầu tư công được triển khai thực hiện theo quy định của 

Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư 

công cho các dự án, công trình của thị xã được đảm bảo kịp thời theo quy định. 

Công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu luôn được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị ủy và giám sát của 

Hội đồng nhân dân thị xã; sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ 

của Nhân dân trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã 
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Vĩnh Châu đã chỉ đạo thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư công trên địa bàn theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 

về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2022; 

Công văn số 500-CV/TU ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về 

việc tăng cường giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai kế 

hoạch vốn năm 2022; Công văn số 124/UBND-XD ngày 19 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch vốn năm 2022; Công văn số 

164/UBND-XD ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai vốn đầu tư 

công năm 2022; Công văn số 263/UBND-TH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công; Công văn số 351/UBND-XD ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02 

tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phát động đợt thi 

đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Công 

văn số 547/UBND-XD ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo lộ 

trình cam kết; Công văn số 904/UBND-XD ngày 06 tháng 5 nmaw 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2022 

Các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc hoàn thành các thủ 

tục và triển khai thực hiện. Đa số các dự án sử dụng nguồn phân cấp ngân sách 

thị xã và xã, phường hầu hết có quy mô nhỏ, ít vướng giải phóng mặt bằng,… 

nên việc triển khai thực hiện thuận lợi hơn. 

3.3. Khó khăn, vướng mắc 

- Về công tác giải phóng mặt bằng:  

+ Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc, phổ biến nhất là công tác quản lý quy hoạch chưa được quan tâm đúng 

mức, một số công trình, vật kiến trúc xây dựng chồng lấn trên đất nông nghiệp, 

công tác thống kê, cắm mốc, kiểm đếm, đo đạc, áp giá đền bù còn chậm, tình 

trạng khiếu nại về giá bồi thường, không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng; 

khung giá đất có sự thay đổi đã làm phát sinh tăng chi phí giải phóng mặt bằng ở 

một số dự án, phải điều chỉnh phương án giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh dự án. Công tác tuyên truyền, vận động ở một số chủ 

đầu tư và địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự phối hợp đồng bộ 

(Đường Trần Hưng Đạo nối dài, Trường Mầm non Vĩnh Phước...).  

+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có ít đơn vị tư vấn xây dựng giá 

đất, vì vậy khối lượng công việc giải phóng mặt bằng tồn đọng tại Hội đồng giải 

phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến công tác giải ngân chung của thị xã. 
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- Trong 6 tháng đầu năm 2022, các dự án khởi công mới triển khai thủ tục 

lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, mới đủ điều kiện tổ chức đấu thầu 

xây lắp hoặc mua sắm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. 

- Tình trạng giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao đột biến (cát, 

thép,...) so với dự toán được duyệt, ảnh hưởng đến phương án tài chính và tìm kiếm 

nguồn cung, nguyên liệu thay thế khi triển khai dự án theo hợp đồng đã ký. Có vài 

dự án phải điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án do tăng tổng mức đầu tư. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022  

1. Các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm 

- Chủ động có giải pháp cụ thể để 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... để đẩy nhanh tiến độ thi công, định kỳ trước ngày 15, ngày 30 

hằng tháng, báo cáo tình hình giải ngân về Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Các đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã giao kế hoạch vốn đầu tư 

công, trường hợp chậm trễ, chịu trách nhiệm giải trình trước Ủy ban nhân dân 

thị xã; có phương án giải ngân, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 tất cả 

các dự án đều có giá trị giải ngân; đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 (nguồn 

vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022) và đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022 

(kế hoạch vốn năm 2022) phải giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, nhất là đối 

với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu. 

- Các dự án không đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn chậm phải 

báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị 

xã; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan 

trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, 

cá nhân liên quan. 

- Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh 

bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các 

nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục 

thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký 

kết. Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn làm 

chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. 

 - Thường xuyên cử cán bộ trực tiếp xuống công trường để kiểm tra, đôn 

đốc và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; yêu cầu nhà thầu lập 

tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục, gói thầu, làm cơ sở theo dõi tiến độ thực 

hiện và xử lý vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh dự án, kéo dài 

tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp.   

- Theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chỉnh 

phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022, trong đó chỉ đạo khẩn 
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trương rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải 

ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn... Các chủ đầu tư, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân 

sách trung ương không giải ngân đạt tỷ lệ theo chỉ đạo, bị Trung ương điều 

chuyển vốn hoặc mất nguồn phải chịu trách nhiệm giải trình, kiểm điểm trách 

nhiệm đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải 

ngân trước Ủy ban nhân dân thị xã. 

2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã 

- Phòng Quản lý đô thị thị xã, Phòng Kinh tế thị xã, Tài chính - Kế hoạch 

thị xã tăng cường hơn nữa trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ 

thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp quyết định đầu tư phê 

duyệt, làm cơ sở cho các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và giải 

ngân kế hoạch vốn đã giao. Quá trình thẩm định cần xem xét chặt chẽ toàn bộ hồ 

sơ, nếu có vấn đề cần được làm rõ hoặc thủ tục chưa đúng quy định thì yêu cầu 

chủ đầu tư đến trao đổi, hướng dẫn để chỉnh sửa dứt điểm một lần, tránh trường 

hợp chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian. 

- Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều 

kiện giải ngân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan và chủ 

đầu tư để xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn 

thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình trước kỳ họp thứ 6 

Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII./. 

 

 

 

     

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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