
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ TÚ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND 
 

     Mỹ Tú, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2022 và  

kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, huyện Mỹ Tú. 
 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2022 DO 

NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ: 

I. Kế hoạch và tiến độ triển khai vốn đầu tư công 

1. Tổng kế hoạch vốn 

 Tổng kế hoạch vốn các nguồn đã phê duyệt: 147.702 triệu đồng, bố trí 51 

danh mục dự án công trình. 

Trong đó: khởi công mới 22 công trình vốn 60.231 tr.đồng; thanh toán  

chuyển tiếp 26 công trình vốn 63.447 triệu đồng; thanh toán hoàn ứng 03 công 

trình vốn 24.024 triệu đồng. 

2. Tiến độ triển khai, giải ngân 

- Danh mục khởi công mới 2022 triển khai thi công và hoàn thành 13/22 

công trình, còn lại 09 công trình đang thi công.   

- Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 26 công trình, Trong đó hoàn 

thành 24 công trình, 02 công trình đang thi công, chủ đầu tư đã lập giải ngân thanh 

toán hoàn thành.   

- Công trình thanh toán hoàn ứng gồm 03 công trình (Trung tâm thương 

mại), Trong đó hoàn thành 03 công trình, chủ đầu tư đã lập giải ngân thanh toán 

hoàn thành.   

* Tổng giải ngân thanh toán vốn đầu tư công (đến 30/11/2022): 

125.150/147.702 triệu đồng, đạt 84,73 % kế hoạch vốn. 

* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 147.154/147.702 triệu đồng đạt 

99,63% kế hoạch vốn. 

(Đính kèm phục lục 01) 

II. Kế hoạch và tiến độ triển khai vốn Sự nghiệp chi đầu tư 

1. Tổng kế hoạch vốn 
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Tổng vốn: 42.912 triệu đồng, bố trí 54 danh mục công trình. 

Trong đó: bố trí khởi công mới 53 công trình vốn 42.012 triệu đồng và thanh 

toán chuyển tiếp 01 công trình vốn 900 triệu đồng. 

2. Tiến độ triển khai và giải ngân 

- Danh mục khởi công mới 2022 triển khai thi công và hoàn thành 44/53 

công trình, còn lại 09 công trình đang thi công.   

- Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 01 công trình, chủ đầu tư đã 

lập giải ngân thanh toán hoàn thành.   

* Tổng giải ngân thanh toán vốn sự nghiệp (đến 30/11/2022): 35.426/42.912 

triệu đồng, đạt 82,6 % kế hoạch vốn. 

* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 42.152/42.912 triệu đồng đạt 

98,2% kế hoạch vốn. 

                                      (Đính kèm phục lục 02) 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2022 DO 

NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ (HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ): 

1. Tổng kế hoạch vốn 

Tổng vốn: 30.002 triệu đồng, bố trí 05 danh mục công trình. 

Trong đó: bố trí khởi công mới 03 công trình vốn 21.200 triệu đồng và thanh 

toán chuyển tiếp 02 công trình vốn 8.802 triệu đồng. 

2. Tiến độ triển khai và giải ngân 

2.1. Danh mục khởi công mới 2022 gồm 03 công trình, đang triển khai thi 

công đóng cọc thử Cầu kênh Xáng xã Mỹ Phước; công trình đang trình đã ký kết 

hợp đồng thi công đang lập thủ tục tạm ứng cho nhà thầu Đường Lâm trường 

Phước thọ đấu nối Quản lộ Phụng Hiệp; công trình Đường huyện 80 đang lập chủ 

trương đầu tư 

2.2. Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 02 công trình. Trong đó  

01 công trình nghiệm thu hoàn thành (Đường huyện 82 xã Mỹ Phước) và 01 công 

trình đang triển khai thi công khối lượng phát sinh (Đường huyện ĐH86 xã Mỹ 

Tú). 

* Tổng giải ngân thanh toán vốn đầu tư đến 30/11/2022: 25.349/30.002 triệu 

đồng, đạt 84,5 % kế hoạch vốn. 

* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 28.564/30.002 triệu đồng đạt 

95,2% kế hoạch vốn. 

(Đính kèm phục lục 03) 
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C. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022: 

Tính đến 30/11/2022, Phòng Tài chính- KH huyện đã thẩm tra trình phê 

duyệt quyết toán 123 công trình, với tổng kế hoạch vốn được quyết toán 

231.200.274.000 đồng, bao gồm: 

- Công trình năm 2018: 11 công trình; 

- Công trình năm 2019: 09 công trình; 

- Công trình năm 2020: 52 công trình; 

- Công trình năm 2021: 33 công trình; 

- Công trình năm 2022: 18 công trình. 

                            (Đính kèm Phụ lục 04) 

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022. 

1. Kết quả đạt được: 

Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư công năm 2022 luôn được Huyện 

ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, qua đó kịp thời tháo 

gở khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nguồn vốn của tỉnh phân bổ cho huyện và 

nguồn vốn ngân sách huyện. UBND huyện đã phân khai danh mục và giao kế 

hoạch cho các chủ đâu tư,  từ đó đã tạo được tính chủ động cho trong tổ chức thực 

hiện. 

Các nguồn vốn tỉnh phân bổ đã được huyện bố trí đầu tư đúng mục đích yêu 

cầu, có sự tập trung, ưu tiên thanh toán các công trình chuyển tiếp, tồn đọng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện công trình và giải ngân vốn. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị để 

tháo gở những khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện cũng đã lồng ghép chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng tại các cuộc làm việc 

với các phòng ban huyện, các xã thị trấn. 

Kiểm soát ngân sách được tăng cường, ý thức chấp hành quy định của các 

chủ đầu tư, các phòng ban, các cấp ngày càng tốt hơn, công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản dần đi theo nề nếp. 

Một số công trình bức xúc hoàn thành đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần 

quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và 

tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của huyện. 

2. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế 

Vốn Ngân sách địa phương quản lý:  
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- Công trình Kè chống sạt lở ấp Mỹ Thuận thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa vướng 

giải phóng mặt bằng, hiện đã xử lý xong. 

- Công trình Trụ sở Đảng uỷ- HĐND-UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc chưa thống nhất được với hộ dân.  

E. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ NAY ĐẾN CUỐI 

NĂM 2022. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

thi công công trình. Hoàn tất hồ sơ, thủ tục ngay sau khi nghiệm thu bàn giao, giải 

ngân thanh toán đạt yêu cầu; 

- Đối với các nguồn vốn XSKT, TCMT, MTQG các ban ngành huyện, các 

chủ đầu tư cần đặt biệt quan tâm theo dõi tiến độ triển khai và giải ngân thanh toán 

đạt kế hoạch vốn theo yêu cầu của tỉnh đề ra; 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi khác, 

thanh toán theo hợp đồng đúng quy định; 

- Các ngành huyện, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho 

UBND huyện trong quá trình triển khai KHV năm 2022, tất cả danh mục công 

trình đều triển khai đẫy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đạt 100% 

kế hoạch vốn. Đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất, phản 

ảnh những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. 
 

Phần thứ hai 

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng V/v giao dự toán 

thu chi ngân sách năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng; 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 là năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công 

trung hạn năm 2021-2025.Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 tuân thủ 

theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định 

và các văn bản thực hiện. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho 

từng dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong giai đoạn 

2023-2025, đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Việc phân bổ trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo nguyên tắc, định 

hướng cụ thể như sau: 

+ Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2025. 

+ Dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

công, và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

I. Tổng nguồn vốn 
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1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023: 80.861 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Vốn Phân cấp ngân sách và thu tiền SDĐ      : 27.953 triệu đồng. 

- Vốn Ngân sách huyện                                            :   6.850 triệu đồng. 

- Vốn Xổ số kiến thiết                     : 31.800 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình MTQG XD NTM                      :  6.819 triệu đồng 

- Vốn Chương trình MTQG vùng DTTS                   : 7.438,5 triệu đồng 

2. Bố trí kế hoạch vốn năm 2023 

- Tổng nguồn vốn đầu tư bố trí thanh toán chuyển tiếp:  20.200 triệu đồng. 

- Tổng nguồn vốn đầu tư bố trí dự án mới     :  60.660,5 triệu đồng. 

II. Bố trí kế hoạch vốn 

1. Nguồn vốn Phân cấp ngân sách 

Tổng nguồn vốn:  27.953 triệu đồng, phương án bố trí như sau: 

- Dự án chuyển tiếp: 04 dự án với số vốn 6.600 triệu đồng. 

- Dự án khởi công mới : 06 dự án với số vốn 21.353 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn ngân sách huyện  

Tổng nguồn vốn:  6.850 triệu đồng, phương án bố trí như sau: 

- Dự án chuyển tiếp: 01 dự án với số vốn 1.800 triệu đồng. 

- Dự án khởi công mới: 02 dự án với số vốn 5.050 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết 

Tổng nguồn vốn 31.800 triệu đồng, phương án bố trí như sau: 

- Dự án chuyển tiếp: 02 dự án với số vốn 11.800 triệu đồng 

- Dự án khởi công mới: 02 dự án với số vốn 20.000 tr.đồng 

4. Nguồn vốn Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới 

Tổng nguồn vốn 6.819 triệu đồng, phương án bố trí: Dự án khởi công mới: 

07 dự án với số vốn 6.819 tr.đồng 

5. Nguồn vốn Chương trình MTQG  vùng đồng bào DTTS 

Tổng nguồn vốn 7.438,5 triệu đồng, phương án bố trí: Dự án khởi công mới: 

06 dự án với số vốn 7.438,5 tr.đồng 

III. Giải pháp thực hiện 

1. Triển khai thực hiện kế hoạch 
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-  Các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào Luật Đầu tư 

công, các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức triển khai chặt chẻ, bám sát vào 

các quy định về đầu tư xây dựng để thực hiện ngay sau khi có quyết định của cấp 

thẩm quyền ban hành. 

2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 

- Các đơn vị, chủ đầu tư quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy 

định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị 

định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu tư vấn, bồi thường giải 

phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công- tổng dự toán...Chủ đầu tư chủ 

động phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các thủ tục để rút 

ngắn thời gian thực hiện. 

- Theo dõi chặt chẻ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự 

án, nhất là những dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn để kịp thời giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch 

vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 và phương 

án phân bổ kế hoạch năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân 

dân huyện Mỹ Tú/. 

 

Nơi nhận: 
- HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phú 
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