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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐẠI LỘC 

 
Số:   374/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đại Lộc, ngày  20  tháng 12 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 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND 
huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2019, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 

03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 
2020; UBND huyện Đại Lộc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
CÔNG NĂM 2019: 

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của 
HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2019, Quyết định số 2829/QĐ-

UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; cùng với các nội dung 
trong công tác quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn từ ngân 

sách nhà nước theo chủ trương, biện pháp điều hành năm 2019 của UBND 
huyện tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20/12/2018; kết quả thực hiện kế 
hoạch đầu tư công, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công 2019: 
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương, chủ đầu tư tăng 

cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách 

nhà nước. Các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch 2019 được 
phân cấp, bố trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành; bố trí thu hồi vốn ứng trước, các dự án dự kiến hoàn thành 
đưa vào sử dụng trong năm 2019; ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn 
thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; triển khai thực 
hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu; tập trung thu hồi, xử lý số 
dư nợ tạm ứng còn tồn đọng trở về trước và các khoản dư nợ tạm ứng tại Kho 
bạc nhà nước đã quá thời hạn theo hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm 
định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - 

dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của nhà nước, đảm 
bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt 
chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 
đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn 
tạm ứng theo đúng thời gian, định mức quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư tập 
trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác 
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bồi thường giải phóng mặt bằng, để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án 
trọng điểm của huyện, các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. 

Về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019, trong quá trình 

quản lý điều hành UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc chỉ đạo các 

địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các giải pháp, nội dung chỉ đạo 
của trung ương và của tỉnh nhằm tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý 
vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 đạt 
yêu cầu; đồng thời yêu cầu khẩn trương quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở 
bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ. 

2. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2019: 

2.1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn: 

Tổng vốn được phân bổ kế hoạch cho các dự án từ nguồn ngân sách nhà 

nước là 130.315 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 94.543 triệu đồng, 
ngân sách xã: 35.772 triệu đồng.  

Bổ sung mục tiêu 10 tháng năm 2019 là 21.580 triệu đồng. Trong đó: Vốn 
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 19.435 triệu đồng, 
vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (135): 2.145 triệu 
đồng. 

Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản năm trước chuyển sang là 97.023 triệu 
đồng. 

* Cụ thể các nguồn vốn như sau:      
- Nguồn ngân sách tập trung    :       23.866 triệu đồng  
- Nguồn chương trình MTQG     :       21.580 triệu đồng 

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Tỉnh  :       66.449 triệu đồng 

- Nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn khác :     137.023 triệu đồng 

Tổng cộng        :    248.918 triệu đồng 

2.2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn:   
Tính đến ngày 31/10/2019, tổng số nguồn vốn thực hiện giải ngân là 

135.915/248.918 triệu đồng, đạt 54,6% so với kế hoạch. Trong đó: 
- Nguồn ngân sách tập trung: 16.049/23.866 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

67,2%. 

- Nguồn chương trình MTQG: 17.424/21.580 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 
đạt 80,7%. Trong đó: Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải 
ngân 16.673/19.435 triệu đồng, vốn chương trình MTQG giảm nghèo giải ngân 
751/2.145 triệu đồng. 

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh: 23.339/66.449 triệu đồng, đạt 
35,1%. Nguồn mục tiêu tỉnh giải ngân chủ yếu là: Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã 
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Đại Hưng; Kênh đồng Ngọc Kinh Đông, Ngọc Kinh Tây, xã Đại Hồng; Kiên cố 
hóa kênh mương xã Đại Lãnh; Thủy lợi hóa đất màu thôn Hà Dục Tây, xã Đại 
Lãnh; Thủy lợi hóa đất màu thôn Tam Hòa, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang; 
Thuỷ lợi đất màu Nà Phú Hương, xã Đại Quang; Kênh tuyến Đồng Cường 
Thạnh Tân, xã Đại Chánh; Hệ thống tiêu úng liên xã Đại Thắng - Đại Cường; 
Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Hòa; Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Minh; Nghĩa trang liệt 
sĩ xã Đại Phong; Thanh toán nợ khối lượng các dự án nông thôn mới ngân sách 
tỉnh giai đoạn 2015 - 2017... 

- Nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn khác: 79.103/137.023 triệu đồng, 
đạt 57,7%. 

Ước thực hiện giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2019 

(31/01/2020) dự kiến đạt 88% so với kế hoạch. Nguyên nhân của việc giải ngân 
không đạt 100% kế hoạch vốn là do: Một số chủ đầu tư chưa chú trọng đến công 
tác giải ngân, một số dự án lớn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt 
bằng (Cầu Hội Khách - Tân Đợi, Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa...) và một số 
nguồn vốn tỉnh bổ sung vào thời điểm cuối năm nên phải xin chuyển nguồn qua 
năm sau để giải ngân. 

* Tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục nguồn vốn 

Trong đó: Tổng dự 
toán sau 
khi bổ 
sung 

Giải ngân 
đến 

31/10/2019 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng dự 
toán giao 
đầu năm 

Bổ sung 
trong 
năm 

  TỔNG CỘNG 227.338 21.580 248.918 135.915 54,6% 

A 
VỐN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG 

 21.580 21.580 17.424 80,7% 

1 

Vốn Chương trình 
MTQG xây dựng nông 
thôn mới 

 19.435 19.435 16.673 85,8% 

2 

Vốn Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền 
vững (135) 

 2.145 2.145 751 35,0% 

B 
VỐN HỖ TRỢ CÓ 
MỤC TIÊU NGÂN 
SÁCH TỈNH 

66.449 
 

66.449 23.339 35,1% 

C 
NGUỒN NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG 

160.889 
 

160.889 95.152 59,1% 

1 
Nguồn ngân sách tập 
trung 

23.866 
 

23.866 16.049 67,2% 

2 
Nguồn khai thác quỹ đất 
và các nguồn khác 

137.023 
 

137.023 79.103 57,7% 
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2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 
của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2019 (phần vốn cân đối 
ngân sách huyện):  

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện 
về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Theo đó, HĐND huyện đã thông qua kế 
hoạch đầu tư công năm 2019 phần vốn cân đối ngân sách huyện với tổng vốn 
đầu tư là 27.754 triệu đồng, bao gồm: Nguồn ngân sách tập trung 10.854 triệu 
đồng, nguồn khai thác quỹ đất 16.900 triệu đồng. Các nguồn vốn được bố trí 
như sau: 

- Bố trí 1.254 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành các công 
trình triển khai từ năm 2016 đến hết năm 2018. 

- Bố trí 26.500 triệu đồng cho các công trình khởi công mới kế hoạch năm 
2019. 

Kết quả, tính đến ngày 31/10/2019 đã thực hiện và giải ngân như sau: 
- Nguồn ngân sách tập trung giải ngân 6.219/10.854 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

57,3%. 

- Nguồn khai thác quỹ đất giải ngân 12.138/16.900 triệu đồng, đạt tỷ lệ 
71,8%. 

Đối với các công trình thanh toán khối lượng, các chủ đầu tư đã thực hiện 
xong công tác quyết toán vốn đầu tư; còn đối với các dự án khởi công mới trong 
năm 2019, hiện đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao đưa công trình vào 
sử dụng và thực hiện các thủ tục quyết toán. Vì vậy, dự kiến đến cuối năm các 

nguồn vốn này sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu Nghị 
quyết mà HĐND huyện đã đề ra.  

* Tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn theo Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục dự án 
Tổng 

mức đầu 
tư 

Kế hoạch vốn năm 
2019 

Giải ngân kế hoạch 
vốn năm 2019 đến 
ngày 31/10/2019 

Nguồn 
ngân sách 
tập trung 

Nguồn 
khai thác 
quỹ đất 

Nguồn 
ngân sách 
tập trung 

Nguồn 
khai thác 
quỹ đất 

I 
Thanh toán khối lượng 
hoàn thành 

7.715 754 500 702  

1 

Trụ sở làm việc UBND 
xã Đại Sơn (Xây mới 
nhà làm việc 02 tầng) 

       

4.296  

 

600  548  

2 
Đường ĐH7.ĐL đoạn 
An Bằng - đập Khe Tân 

       

      1.007 

 

154  154  
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3 

Nâng cấp Nhà lưu niệm 
nơi thành lập Đảng bộ 
huyện 

       

2.412  

 

 500 

 

 

II Khởi công mới 63.658 10.100 16.400 5.517 12.138 

1 

Trường Mầm non Đại 
Hiệp (Xây mới 08 
phòng, 02 tầng) 

   

5.009  

 

4.500  2.446  

2 

Xây dựng hệ thống trụ 
treo pa nô, băng rôn 
tuyến đường ĐT 609 thị 
trấn Ái Nghĩa, Quốc lộ 
14B; xây dựng các cụm 
pa nô chiến lược trên 
Quốc lộ 14B (GĐ3) 

          

474 

 

450  329  

3 

Xây dựng công trình 
tưởng niệm phong trào 
sưu, thuế 1908 tại thôn 
Phiếm Ái Đại Nghĩa 
(GĐ2) 

          

727  

 

650  556  

4 
Nâng cấp ĐH12.ĐL Đại 
Lãnh - Đại Sơn 

       

4.971  

 

4.500  2.186  

5 

Trường THCS Nguyễn 
Trãi (Khối hiệu bộ, khối 
bộ môn, khối nhà lớp 
học và các hạng mục 
phụ trợ) 

   44.489  10.000  8.228 

6 

Trường Tiểu học 
Nguyễn Đức Thiệu 
(Khối nhà lớp học 10 
phòng và khu hiệu bộ) 

     7.988   6.400  3.910 

 TỔNG CỘNG 71.373 10.854 16.900 6.219 12.138 

3. Đánh giá công tác quản lý đầu tư: 

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện rút ra những ưu điểm 
và những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn huyện như 
sau: 

3.1. Về ưu điểm: 

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ đầu năm cũng như 
quá trình rà soát, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2016-

2020 đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; phân bổ nguồn vốn đầu tư 
cân đối hài hòa giữa các lĩnh vực và giữa các địa phương trên địa bàn huyện. 

- Công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Năng lực và trách nhiệm 
các chủ đầu tư cũng như các cơ quan tham mưu UBND huyện trong công tác 
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đầu tư xây dựng ngày càng được nâng lên, quá trình lập các thủ tục chuẩn bị đầu 
tư cũng như triển khai dự án thực hiện khá tốt, việc áp dụng các quy định của 
pháp luật về đầu tư XDCB được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám 
sát được thực hiện thường xuyên; công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu 
UBND huyện quản lý nhà nước trên lĩnh vực XDCB với các đơn vị thực hiện dự 
án diễn ra thuận lợi. 

- Công tác thẩm định dự án đầu tư và thẩm tra quyết toán dự án hoàn 

thành được các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà 
nước. 

- Công tác mời thầu, đấu thầu các dự án được các chủ đầu tư trên địa bàn 
huyện thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; công tác lựa chọn nhà 

thầu qua mạng cũng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm tại 
Công văn số 10/UBND-TCKH ngày 03/01/2019. Nhờ làm tốt công tác mời thầu, 
đấu thầu đã đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp mang lại nhiều kết quả đáng kể, qua đó đã lựa chọn được các nhà 
thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm nên có tác dụng tích cực trong việc nâng 
cao chất lượng công trình cũng như rút ngắn thời gian thi công.  

- Công tác giám sát kiểm tra chất lượng công trình: Bên cạnh trách nhiệm 
chính của chủ đầu tư trong việc quản lý dự án; để kịp thời giải quyết những tồn 
tại, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo 
UBND huyện thường xuyên kiểm tra tại công trường, qua đó đã kịp thời giải 
quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh 
tiến độ, đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng yêu cầu đề ra. 

- Công tác xử lý nợ đọng XDCB: Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản phát 
sinh trước ngày 31/12/2014 tính đến ngày 31/10/2019 là 3.834 triệu đồng. Trong 
đó: Phần nợ  thuộc ngân sách tỉnh 1.267 triệu đồng (Công trình: Trạm Truyền 
thanh - Truyền hình huyện Đại Lộc); phần nợ thuộc phần ngân sách huyện quản 
lý đã được bố trí vốn trả dứt điểm trong kế hoạch vốn năm 2018; phần nợ thuộc 
ngân sách xã 2.567 triệu đồng (Phần đối ứng các công trình nông thôn mới). 
Như vậy, UBND huyện đã xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 
31/12/2014 thuộc phần ngân sách huyện quản lý, đảm bảo đúng theo kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 mà huyện đã xây dựng. 

Nhìn chung, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, 
tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình về đầu tư XDCB, vì vậy công tác đầu tư 
XDCB năm 2019 trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi, chất lượng công trình 
đảm bảo, tiến độ thi công đúng kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ xây dựng cơ bản 
được quan tâm, các công trình được đầu tư thực sự là những công trình mang 
tính bức thiết nhất, đáp ứng được mục tiêu đầu tư, phù hợp với nguồn lực ngân 
sách. 

3.2. Những tồn tại, hạn chế: 

- Trong quá trình quản lý điều hành, UBND huyện đã ban hành 03 văn 
bản để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
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công năm 2019 tại Công văn số 401/UBND-TCKH ngày 25/02/2019, Công văn 
số 1051/UBND-TCKH ngày 09/5/2019 và Công văn số 2376/UBND-TCKH 

ngày 09/9/2019. Tuy nhiên, do các chủ đầu tư triển khai thực hiện chậm, một số 
dự án lớn như: Cầu Hội Khách - Tân Đợi, Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa... bị 
vướng công tác giải phóng mặt bằng và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ 
tục hồ sơ, lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để thanh toán. Mặt khác 
công tác giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn thuộc ngân sách 
Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu, các dự án thuộc Chương trình 
MTQG chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Công tác này chỉ được 
các chủ đầu tư tập trung cao vào dịp cuối năm, dẫn đến hiện tượng quá tải cho 
đơn vị thanh toán vốn, gây khó khăn cho các nhà thầu và làm ảnh hưởng đến 
tiến độ giải ngân chung của huyện. 

- Trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất rừng sản xuất và đất khai 
hoang, các địa phương trên địa bàn huyện quản lý không chặt chẽ do đó khi xác 
nhận nguồn gốc đất quy chủ không rõ ràng, không đúng diện tích dẫn đến các 
vấn đề về khiếu nại khiếu kiện làm cho công tác bồi thường gặp nhiều khó khăn. 

- Theo quy định bồi thường hiện nay, quy trình thu hồi đất gồm nhiều 
bước thủ tục, phải qua nhiều cấp... dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến 
công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án. 

- Ngoài ra, một số nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới được UBND tỉnh phân bổ vào dịp cuối năm làm cho các địa phương 
lúng túng trong việc lựa chọn danh mục đầu tư, do đó thời gian để hoàn thiện 
các thủ tục đầu tư và triển khai thi công không có nhiều, dẫn đến áp lực giải 
ngân các nguồn vốn này trong niên độ ngân sách năm 2019 là tương đối khó 
khăn cho các địa phương. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020: 
1. Nhiệm vụ XDCB:  
Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 05 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; là năm 
quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 
kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 

Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải phù hợp với quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, 
HĐND tỉnh, HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 
2020. 

Kế hoạch đầu tư năm 2020 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu 
lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục tình trạng 
bố trí vốn dàn trải, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Căn cứ nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện và khả năng cân đối ngân sách; 
UBND huyện xác định:   

1. Do nguồn kinh phí hạn chế so với nhu cầu, ngoài ra còn phải bố trí vốn 

đối ứng và hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các công trình thuộc chương 
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trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, UBND huyện tập trung chỉ đạo 
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình có quy mô tương đối nhỏ, phù 
hợp với nguồn lực của địa phương trình HĐND huyện thông qua để thực hiện 
trong năm 2020. 

2. Đối với những công trình có tổng mức đầu tư lớn, vượt khả năng cân 
đối của ngân sách địa phương, UBND huyện chỉ đạo các ngành lập các thủ tục 
nhằm tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách cấp trên cũng như thực hiện lồng ghép 
các nguồn vốn để từng bước triển khai thực hiện.    

3. Trên cơ sở dự toán tỉnh giao và cân đối nguồn vốn ngân sách địa 
phương, UBND huyện dự kiến như sau: 

Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2020 là 121.372 triệu đồng. Tổng nguồn vốn 
này sau khi trừ đi các công trình, dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 
45.120 triệu đồng, phần còn lại 76.252 triệu đồng được bố trí như sau: 

- Bố trí 1.980 triệu đồng (chiếm 2,6% số vốn phân bổ) để thực hiện công 
tác chuẩn bị đầu tư và quy hoạch gồm: Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 
đô thị Ái Nghĩa; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa; Lập quy hoạch 
xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn 2020 - 2030; Chuẩn bị đầu tư và quy 
hoạch chi tiết. 

- Bố trí 49.541 triệu đồng (chiếm 65,0% số vốn phân bổ) để thanh toán 
khối lượng hoàn thành các công trình và hỗ trợ các địa phương đầu tư các công 
trình bức thiết. Trong đó: Các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi 
20.408 triệu đồng; các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục 21.231 triệu đồng; các 

công trình thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước, hạ tầng kỹ 
thuật 7.902 triệu đồng. 

- Bố trí 16.100 triệu đồng (chiếm 21,1% số vốn phân bổ) để khởi công 
mới 04 công trình gồm: Trường THCS Lê Lợi (xây mới 4 phòng học); Đường 
giao thông tại khu vực trường THCS Nguyễn Trãi; Khu tái định cư để bố trí ổn 
định dân cư vùng sạt lở ven sông Vu Gia tại khu vực Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo, xã 
Đại Phong; Cầu Trà Đức và đường ĐH10.ĐL. 

- Đối ứng các công trình nông thôn mới (các công trình thuộc kế hoạch 
năm 2020 và các công trình trước năm 2020 có giá trị nhỏ chờ quyết toán), kiên 
cố hóa đường ĐH, giao thông nông thôn: 2.031 triệu đồng (chiếm 2,7% số vốn 
phân bổ). 

- Bố trí 6.600 triệu đồng để đối ứng phần ngân sách huyện cho các công 

trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh, Trung ương hỗ trợ (chiếm 8,7% số vốn phân 
bổ). 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 
 Đối với nguồn vốn hỗ trợ khác của trung ương, tỉnh và các nguồn vốn sự 
nghiệp; trên cơ sở tiết kiệm trong chi tiêu, UBND huyện sử dụng nguồn vốn này 
bổ sung cho các công trình phù hợp. 

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020: 
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Trên cơ sở tính toán, thống kê các ngành trong toàn nền kinh tế, các chỉ 
tiêu do tỉnh ban hành, dự kiến trong năm 2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 
kinh tế 12%. Để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra trong điều kiện cụ thể 
của huyện, UBND huyện đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện như sau: 

- Tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2020: Đảm bảo thực hiện đạt 100% kế hoạch năm, không để xảy ra 
tình trạng chuyển nguồn và thu hồi vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các 
chủ đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường thực hiện nhanh và hiệu quả công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng công trình cũng như thu 
hút đầu tư. Bên cạnh đó cần chú ý đến các vướng mắc trong đền bù giải tỏa cũng 
như việc tháo gỡ trong quá trình thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu 
nại, khiếu kiện có liên quan. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư XDCB. 
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý XDCB từ huyện đến xã, nhất 
là đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát 
chặt chẽ trong quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của 
các nhà thầu đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, kiên 
quyết xử phạt theo đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt 
không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng 
XDCB. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự 
án Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT609 (T13) tại khu 7, thị trấn Ái 
Nghĩa nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách. 

- Tăng cường đẩy mạnh các giải pháp xử lý nợ đọng phần ngân sách cấp 
xã; thực hiện có hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất ở các xã để tạo nguồn vốn 
cho đầu tư xây dựng các công trình mang tính cấp thiết, các công trình thuộc 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thanh toán nợ xây dựng cơ bản 

các năm về trước; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu vượt kế hoạch 
được giao nhằm có nguồn tăng thu để bố trí vốn trả nợ; bên cạnh đó, cần phải 
thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách địa phương và vận động các 
nguồn xã hội hóa... 

- Tập trung nguồn vốn đầu tư cho xã Đại Hưng về đích nông thôn mới 
vào năm 2020, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn để đối ứng phần ngân sách huyện 
và hỗ trợ cho các địa phương. 

- Triển khai khởi công các công trình đầu tư mới trong kế hoạch vào quý I 
năm 2020, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành 
các công trình đầu tư mới năm 2020 theo tiến độ đề ra. Tăng cường công tác lập 
hồ sơ quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư đối với các công 
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trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm trình phê duyệt quyết 
toán theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác mời thầu, đấu thầu 
các dự án trên địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Thông báo số 383/TB-UBND ngày 22/11/2019.  

- Định kỳ tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình đầu tư trên địa bàn 
huyện. Chấn chỉnh công tác giải ngân, điều chuyển vốn đối với những công trình 
đến 30/6 của năm kế hoạch vẫn chưa thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước, 

đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai chậm 
và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn huyện. 

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế 
hoạch đầu tư công năm 2020, UBND huyện báo cáo và kính trình HĐND huyện 
xem xét./.  

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Quảng Nam; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các ban và Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP và các CV; 

- Lưu VT. 
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CHỦ TỊCH 
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