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BAO CAO 
Thâm tra cüa Ban Kinh te - Xã hi HDND huyn 
ye tmnh hinh thtrc hiên kê hoacli dâu tu' nàm 2022 

và xây dirng kê hoach  dâu tu' cong nàrn 2023 

Thirc hin tinh thn chidao cüa Thuing trirc Hti dng nhân dan huyn ye 
vic thçrc hin thâm tra ni dung trmnh k' h9p thir 10, HDND huyn khOa XII; 

Qua nghiên ctru nôi dung Báo cáo s6 457 /BC-UBND ngày 14/12/2022 cCta 
UBND huyn ye tinh hInh thirc hin kê hoach dãu tu nAm 2022 và xây dung kê 
hoach dâu tu cong näm 2023 trInh tai kS' hQp; 

Ban Kinh th - X hi cüa HDND huyn bo cáo HDND huyn rnt s ni 
dung sau: 

1.Vê tInh hInh thiyçbin k hoch dâu ttrcông nàm 2022 
Tong nguon von ngan sach Trung hang, tinh va ngan sach dia phrcrng th.rcyc 

phân bô den hin nay (Bab gOrn: Von kê hoach näni 2022, von kéo dài näm 2021) 
la 182 180 triêu dong a dã thuc hiên giai ngân den 30/11/2022 Ia 126 734 triêu 
dông /182 180 triêu dOr, dat 69,57°% so vcii ngan sach duac phân bô, trong do 
ucc giai ngân cho näm 2021 dit  97% von dâu tu cong Nhu vây, von ké hoach dâu 
tu' nãrn 2022 con lai 55.446trttdong,bàng 30,43% tOng von phân bô trong nàm 
2022. 

Tr kt qua dat  ducic nhi.r dã nêu trén, cho th&y tinh hlnh du tu xây dçmg co 
bàn trên dja bàn huyn dat  thâp cá ye tiên d thixc hin va giá tr giãi ngân. 

Qua mt sO tOn tai, han ché ma báo cáo da nêu, Ban Kinh té - XA hi HDND 
huyn d nghj UBND huyn tang cuOng cong tác thanh tra, kiêm tra và kiên quyêt 
xu I nghiêrn vi phrn dôi vOi các chü dâu tu', nhà thãu lam chm tiên d thirc hin 
dr an, chm quyêt toán von dâu tu hoàn thành và kjp thO'i diêu chinh, cat giãm kê 
hoach von dôi v&i dr an chm tiên do dê bô sung cho các dr an có nhu câu, tiên d 
giái ngãn cao. 

2. Ye dir kiên kê hoch dâu tir cong nãm 2023 
- Ban Kinh tê - Xà hi HDND huyn ca bàn thông nhât vâi các nguyen täc 

chung và di,,r kin kê hoch dâu tu cong näni 2023 cüa UBND huyn dê ra. Ben 
canh do, UBND huyn cQng can xern xét lai  các dii kiên cüa kê hoach dâu tu cOng 
näm 2023, nhcrng hang imic cong trInh nào chua thic sr brc x1ic dê dàu tu trong 
närn 2023, thI nen chuyên vào nhQ'ng näm tiêp theo, 

- V K hoach von dãu ti.x cong nàrn 2023 Va các nhim vii, giái pháp chii 
yêu dê thtrc hin dâu tu XDCB nàm 2023, Ban Kinh tê - Xã hi thông nhât theo 
djnh hi..ràng cia UBND huyn dã nêu trong báo cáo. 
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Ngoài ra, Ban Kinh t - Xâ hi HDND huyn d ngh UBND huyn 

quan tam them mt so ni dung sau; 

Môt là, Uy ban nhân dan huyên chi do xây dirng khoach du tu cong nm 
2023 cho sat vâi thirc tê va nhu câu von cüa trngdr an: tiêp mc quan tam clii do 
các ngành chuyên mon thiRing xuyên to chirc kiêm tra, thanh tra dê nãm bat kjp 
thôi vic châphành các quy djnh cüa pháp lut trongtO chüc thçrc hin các di,r an 
dâu tu; can khàc phitc vic ch9n nhà thâu, chi djnh thâu phâi dam bão chirng minh 
ho so' näng lçrc ye tãi chmnh; không dê phát sinh them khôi lLrçlng hcip dOng. 

Hal là, trong qua trInh triên khai kê hoch dãu tu cong näm 2023 phái dam 
báo thirc hin day dU các quy djnh pháp lut v du tu, dâu tu công, dâu thâu, xây 
dçrng, ... dting quy djnh. Không d cp xà quyêt dnh du tu khi chua cO quyêt djnh 
phê duytchü trucing dâu tu và Cong van hay tài lieu cht:rng minh nguôn ngân sách 
cap trên ho trV dê thirc hin dr an; Khi các cong trinh dua vào si.'r ditng phái cO van 
ban chap thun kêt qua nghim thu. 

Trên dày là báo cáo thâm tra cüa Ban Kinh t- Xâ hi HDND huyn ye tInh 
hInh thrc hin ké hoch dâu tu cong 2022 vâ xây drng kê hoach dâu tu cong 2023, 
kInh trInh Hi dOng nhân dan huyn xem xét, quyêt djnh./. 

No'i nhân: 
- TI HDND huyn (báo cáo); 
- TI UBND huyn; 
- Di biéu HDND huyn; 
- Liru VT. 
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