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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND Thuận Nam, ngày       tháng  7  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019  

và kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

 

Thực hiện Văn bản số 2423/SKHĐT-TH ngày 12/7/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

và đầu tư công năm 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019: 

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2019: 

Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2015; qua triển khai được 4 năm, các cấp, các ngành có nhận 

thức rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình từ quy hoạch, kế hoạch, 

chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn tập trung, đến triển khai, giám sát 

thực hiện, kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu công trình. 

 Đồng thời, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Nhà nước ngày càng chặt chẽ, công khai và minh bạch, theo đúng các tiêu 

chí, định mức. Việc giao cho địa phương lựa chọn danh mục dự án, mức vốn đã 

tạo quyền chủ động trong việc bố trí kế hoạch đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn; 

nâng cao hiệu quả đầu tư và trách nhiệm trong việc bố trí vốn của cơ quan, đơn 

vị mình. 

Đối với các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô tương 

đối đơn giản và có phần huy động đóng góp của dân địa phương thì UBND 

huyện giao cho các xã thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện; qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý xây dựng cho cán bộ xã. 

Trên cơ sở mức vốn mà UBND tỉnh giao đầu năm 2019, UBND huyện chỉ 

đạo các cơ quan liên quan phối cùng địa phương xem xét ưu tiên lựa chọn dự án 

đầu tư, quy mô dự án đảm bảo khi đưa vào nghiệm thu phát huy hết công năng 

sử dụng của dự án, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát, gây nợ đọng xây dựng cơ 

bản mới. Việc chấp hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy chế lựa chọn nhà 

thầu, kiểm tra, giám sát đánh giá dự án đầu tư,... được thực hiện nghiêm theo 

đúng quy định hiện hành. Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất thực hiện theo đúng 
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kế hoạch đề ra. Các công trình đều được phê duyệt dự án đảm bảo theo kế hoạch 

tỉnh giao vốn. 

Tổng kế hoạch vốn năm 2019: 74.115,9 triệu đồng, giải ngân đến thời 

điểm báo cáo: 35.492 triệu đồng, đạt 48%; ước giải ngân đến cuối năm 2019 đạt 

98%. Đính kèm chi tiết Phụ biểu số liệu. 

2. Tình hình xử lý nợ đọng XDCB theo quy định tại Chỉ thị 07/CT-TTg 

ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 

Hàng năm, UBND huyện ưu tiên bố trí thanh toán nợ đọng XDCB; còn lại 

mới bố trí vốn khởi công mới cho các công trình phải thật sự cấp thiết chủ yếu 

phục vụ cho xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 

12/4/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa I về tăng cường sự lãnh đạo 

cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; 

Đến thời điểm này, UBND huyện cơ bản đã xử lý nợ đọng XDCB của các 

công trình trước năm 2014; chủ yếu nợ còn lại của những công trình khởi công 

mới trong năm 2019. Tuy nhiên số nợ này nằm trong kế hoạch vốn được UBND 

huyện xác định trong cơ cấu tổng số vốn giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh 

chấp thuận. 

3. Kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc và tồn tại hạn chế:  

a) Kết quả đạt được: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành cấp trên nên các nguồn 

vốn đầu tư công năm 2019 được UBND tỉnh giao ngay đầu năm đã tạo sự chủ 

động cho địa phương triển khai thực hiện. Việc thực hiện các dự án đầu tư công 

đảm bảo xuyên suốt, chặt chẽ tuân thủ theo các quy định hiện hành từ bước lựa 

chọn danh mục đầu tư đều lấy ý kiến của bà con Nhân dân trong vùng dự án, 

chính quyền địa phương đến việc khảo sát, lập dự án đến khi nghiệm thu, hoàn 

thành đưa vào sử dụng đều phát huy hết công năng của dự án; tránh lãng phí thất 

thoát, không gây nợ đọng XDCB; công trình đảm bảo chất lượng, mỹ quan nhất 

là được Nhân dân địa phương đồng tình hưởng ứng. 

b) Tồn tại, hạn chế, khó khăn, kiến nghị: 

- Bộ máy giúp việc chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên 

trách, nhất là cấp xã nên việc tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình ở cấp 

cơ sở còn hạn chế. Ban chỉ đạo các xã tổ chức, chỉ đạo điều hành triển khai, thực 

hiện Chương trình còn lúng túng; triển khai thực hiện đề án, quy hoạch và đánh 

giá hiện trạng các tiêu chí đôi lúc chưa chính xác; công tác kiểm tra, đôn đốc 

chưa thường xuyên. 

- Do nguồn vốn hàng năm còn hạn chế nên việc đầu tư một số dự án lớn 

kéo dài chuyển tiếp qua nhiều năm, buột phải phân kỳ đầu tư nhiều hạng mục. 

Mặc khác, nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương còn mang 

tính dàn đều, chỉ ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo 30a. Đối với 

các xã bình thường, nguồn vốn đầu tư bình quân lại ít hơn 400 triệu đồng/xã, rất 

thấp so với nhu cầu của địa phương. Bên cạnh đó, việc lồng ghép, huy động các 
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nguồn lực để hỗ trợ đầu tư vẫn chưa đảm bảo theo nhu cầu. Hiện vẫn còn khó 

khăn về nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn 

hóa, giao thông, thủy lợi.  

II. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020: 

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của huyện: 70.545 

triệu đồng (Trong đó: Vốn NSNN: 64.079 triệu đồng và Vốn Ấn Độ tài trợ: 

6.466 triệu đồng).  

Đính kèm các Phụ biểu chi tiết./. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT và các PCT.UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT, PTCKH. 

 

          CHỦ TỊCH 

                     

                     
                               

 
 

                      Lê Huyền 
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