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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 

Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; 

công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thành 

phố về kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 
2022; UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện các công trình thuộc nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư, công trình thuộc Đề án phát triển giao 
thông nông thôn năm 2022 như sau: 

 I. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện đến nay: 

 1. Các công trình Nhà nước hỗ trợ đầu tư: 

 a) Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022: 

 Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký công trình của UBND các phường xã, 
UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 và 
Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 giao kế hoạch vốn cho UBND 
các phường, xã để thực hiện, cụ thể: 

 - Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022: 4.192,479 triệu đồng. 

 Trong đó:  

 + Vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố:         2.000 triệu đồng.  

 + Vốn đóng góp của nhân dân:            2.192,479 triệu đồng. 

 - Tổng số công trình: 34 công trình 

 + Công trình thanh toán nợ: 28 công trình 

 + Công trình mới năm 2022: 06 công trình 

 b) Kết quả đạt được từ đầu năm đến nay: 

 Công trình triển khai mới: Qua theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện từ đầu 

năm đến nay, đã có 01/06 công trình mới đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, 
cụ thể: Phường Đức Thắng 01 công trình; còn lại 05 công trình đang triển khai thi 
công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. 

Hiện nay, vốn ngân sách thành phố hỗ trợ giải ngân là 765,678 triệu đồng, đạt 
38,28%; dự kiến đến 31/01/2023 giải ngân hết kế hoạch vốn thành phố hỗ trợ 2 tỷ 
đồng, đạt 100% kế hoạch. 

    (Đính kèm biểu chi tiết) 
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2. Công trình theo Đề án Giao thông nông thôn: 

a) Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022: 

Trên cơ sở nhu cầu của UBND các phường, xã, UBND thành phố đã ban hành 
Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 giao kế hoạch vốn cho UBND các 
phường, xã để thực hiện, cụ thể: 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022: 10.203,914 triệu đồng. 

Trong đó:  

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh:                  1.981 triệu đồng;  

+ Vốn từ ngân sách thành phố:                  2.000 triệu đồng; 

+ Vốn đóng góp của nhân dân:            6.223,914 triệu đồng. 

- Tổng số công trình: 60 công trình. 

+ Công trình thanh toán nợ:  16 công trình. 

+ Công trình mới năm 2022:  44 công trình. 

b) Kết quả đạt được từ đầu năm đến nay: 

- Qua theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay, có 27/44 công 
trình đang thi công, 13 công trình đang hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai 
thi công, 04 công trình đến nay không thực hiện thuộc xã Phong Nẫm (01), xã Tiến 
Lợi (01), phường Phú Tài (02).  

- Tổng giá trị giải ngân vốn tỉnh và thành phố đến hết tháng 11/2022 là 
1.477,9 triệu đồng/3.980 triệu đồng, đạt 37,13%; dự kiến cả năm đạt 100% kế 
hoạch (Các công trình không thực hiện dự kiến sẽ cắt vốn, điều chuyển sang các 
công trình đã hoàn thành để đảm bảo kết quả giải ngân). 

    (Đính kèm biểu chi tiết) 

II. Tồn tại, nguyên nhân: 

1. Tồn tại: 

- Công tác chuẩn bị dự án còn khá chậm, Chủ đầu tư chưa nắm bắt hết quy 
trình quản lý dự án, do đó dẫn tới lúng túng làm hồ sơ chậm, không đủ điều kiện bố trí 
vốn trong năm.  

- Công tác báo cáo của UBND các phường, xã chưa đảm bảo đầy đủ nội 
dung theo yêu cầu, chưa báo cáo cụ thể tên từng công trình chậm quyết toán. 

- Công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư của một số địa phương còn chậm, chưa 
được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, khối lượng thực hiện giải ngân 
không đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn tổng thể. 

2. Nguyên nhân: 

- Công chức, lãnh đạo phụ trách của một số phường, xã còn thiếu nắm bắt 
các quy trình về thủ tục đầu tư; phần lớn là giao cho các nhà thầu (đơn vị thi công) 
trực tiếp thực hiện, do đó dẫn đến hồ sơ triển khai còn chậm. Nhất là, đối với các 
công trình Nhà nước hỗ trợ đầu tư khi phải áp dụng Luật Đầu tư công, các Thông 
tư, Nghị định mới ban hành. 
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- Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số UBND phường, xã còn chưa 
nghiêm túc, nội dung báo cáo còn sơ sài, không trọng tâm và không đủ nội dung 
theo yêu cầu, không nêu được khó khăn, vướng mắc; số liệu báo cáo còn chưa 
chính xác; tình hình giải ngân kế hoạch vốn chưa được quan tâm sâu sát; dẫn đến 
việc giải ngân kế hoạch năm 2022 còn chậm; mặc dù UBND thành phố và các 
phòng chuyên môn đã ban hành nhiều Văn bản nhắc nhở, đôn đốc thực hiện. 

- Công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế, nhiều văn 
bản, quy định mới được sửa đổi, quá trình tiếp cận phải có thời gian nghiên cứu áp 
dụng nên ảnh hưởng đến đến tiến độ hoàn thành công việc được giao. 

Trên đây là Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 các công 
trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát 
triển giao thông nông thôn, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố khóa XII, 
kỳ họp thứ 05 xem xét, cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- Chủ tịch và PCT UBND thành phố; 
- Các vị đại biểu HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QHĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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