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BÁO CÁO   

Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2021 trên địa bàn huyện   

 

Căn cứ Thông báo số 279/TB-UBND, ngày 11/11/2021 của UBND huyện Tu 

Mơ Rông về nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 

11 năm 2021; 

Qua rà soát, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo cụ thể như sau: 

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu 

UBND huyện1 các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và 

UBND các xã (các đơn vị làm chủ đầu tư) thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý 

đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021, trong đó yêu các đơn vị chủ đầu tư đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn 

đến hết niên độ năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch.  

Tính đến thời điểm ngày 18/11/2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2021: 101.956 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân: 66.572 triệu 

đồng, đạt 65% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

tính đến ngày 18/11/2021: 

- Chi ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2021 tính đến ngày 18/11/2021: 46.231 triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn giao 

đầu năm: 22.730 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 thực hiện: 

23.501 triệu đồng). Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 18/11/2021: 40.201 

triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 16.708,9 triệu đồng, chuyển nguồn 

năm 2020 sang năm 2021 thực hiện: 23.492 triệu đồng), đạt 87% so với kế hoạch 

vốn. 

- Chi ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2021 tính đến ngày 18/11/2021: 55.725 triệu đồng. Tình hình thực hiện giải 

ngân tính đến ngày 18/11/2021: 26.371 triệu đồng, đạt 47% so với kế hoạch vốn. 

(Có biểu số 01, 02, 03 kèm theo) 

- Tình hình giải ngân của từng dự án, Cụ thể: 

* Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh: 

                                                 
1 Công văn số 72/UBND-TCKH, ngày 15/01/2021; 719/UBND-TCKH, 07/5/2021; 266/UBND-TCKH, 

19/02/2021; 983/UBND-TCKH, 07/6/2021; 1077/UBND-TCKH, 18/6/2021; 1359/UBND-TCKH, 16/7/2021; 

2011/UBND-TCKH, 20/9/2021.. 
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- Công trình: Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ 

Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ xã Tu Mơ Rông, 

huyện Tu Mơ Rông: Thực hiện giải ngân tính đến thời điểm 18/11/2021: 

9.418/20.785 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 45 % so với kế hoạch vốn bố trí. 

- Công trình: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông: Thực hiện 

giải ngân tính đến thời điểm 18/11/2021: 5.197/11.439 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

45,43% so với kế hoạch vốn bố trí. 

- Công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK - Tiểu dự án 1: Thực hiện 

giải ngân tính đến thời điểm 18/11/2021: 11.756/23.500 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

50% so với kế hoạch vốn bố trí. 

* Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện tính đến ngày 18/11/2021: 

- Công trình: Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã 

Đăk Hà; Giải ngân: 1.385/3.743 triệu đồng, Tỷ lệ đạt thấp 37% so với kế hoạch vốn 

bố trí.   

- Công trình: San lấp mặt bằng, di dời dân thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà: Giải 

ngân: 0 triệu đồng, Tỷ lệ đạt thấp 0% so với kế hoạch vốn bố trí.   

- Công trình: Trường Mầm non Đăk Hà: Giải ngân: 0 triệu đồng, Tỷ lệ đạt thấp 

0% so với kế hoạch vốn bố trí. 

 2. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng còn lại 

của năm 2021 được thực hiện theo đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh và chỉ đạo 

của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị: 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Đơn vị làm chủ đầu tư; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công 

trình; Khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay 

với Kho bạc Nhà nước, đồng thời triển khai các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân đối với các công trình có tỷ lệ giải ngân thấp chưa đạt yêu cầu (đến 

hết niên độ năm 2021 tỷ lệ giải ngân đạt 100%). Trường hợp có khăn khăn, vướng 

mắc trong việc thực hiện giải ngân đầu tư công đề nghị đơn vị kịp thời báo cáo 

UBND huyện để xử lý, kịp thời tháo gỡ. 

- Đối với các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư khác và UBND các xã: Đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng thực hiện các công 

trình; khẩn trương rà soát khối lượng thực hiện để lập thủ tục hồ sơ thanh toán và kịp 

thời gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch của dự án để thực hiện 

thanh toán; không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng cuối năm và sử 

dụng vốn sai mục đích. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa 

vào sử dụng: Đề nghị các đơn vị thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo 

đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

Tài chính. 
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Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 

2021 trên địa bàn huyện./. 
 
Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/c); 

- BQL DA ĐTXD huyện; 

- Lưu: VT-TCKH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thủy 
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