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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  

về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020  

và kế hoạch đầu tư công năm 2021  

 
 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 10/12/2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 trình tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản 

thống nhất với nội dung Báo cáo. 

Năm 2020, UBND huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng. Trên cơ sở nguồn vốn kế 

hoạch năm 2020 được phân cấp, các địa phương và chủ đầu tư đã bố trí thanh toán 

dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên 

thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa 

bố trí đủ vốn; thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu v.v... Tập 

trung mọi nguồn lực để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm của huyện, các dự án góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đối với tình hình thực hiện phần vốn cân đối ngân sách huyện, tổng số vốn 

đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện là 

32.331 triệu đồng, đã hoàn thành quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình 

thanh toán khối lượng; đối với các công trình khởi công mới trong năm 2020, hiện 

đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao, dự kiến đến hết niên độ ngân sách 

năm 2020 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch, đảm bảo 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề 

ra. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế như: 

Việc triển khai thực hiện các dự án của một số chủ đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân 

thấp. Đặc biệt là các nguồn vốn thuộc ngân sách TW, 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, các chủ đầu tư thường tập trung vào dịp cuối năm nên 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; nợ đọng xây dựng cơ bản của 

các địa phương, nhất là nợ đọng phần đối ứng của ngân sách cấp xã cho các công 

trình thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới còn khá lớn (năm 2019: tổng nợ 

là 2.567 triệu đồng), trong năm 2020 các xã chưa bố trí trả nợ nên đến nay vẫn còn 

tổng nợ là 2.567 triệu đồng.   
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Về kế hoạch đầu tư công năm 2021, là năm nguồn ngân sách chịu ảnh hưởng 

nặng nề về tình hình hụt thu ngân sách (do dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu 

quả thiên tai xảy ra trong năm 2020), căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Ban 

Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố 

trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 như nội dung UBND huyện đề nghị. 

Qua xem xét Tờ trình số 400/TTr-UBND ngày 10/12/2020 đề nghị thông qua 

nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do UBND huyện trình tại kỳ họp, 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với nội dung Tờ trình đã nêu. Đối 

với kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn cân đối ngân sách huyện là 32.250 triệu 

đồng, được bố trí để thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình triển khai từ 

năm 2016 đến hết năm 2020 là 22.250 triệu đồng; bố trí 10.000 triệu đồng cho 02 

công trình khởi công mới năm 2021. 

Ngoài những giải pháp Báo cáo của UBND huyện đã đề ra, Ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm thêm một số nội dung sau: 

 - Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, có 

65 công trình tiến độ giải ngân không đạt tỷ lệ giải ngân 60%, chuyển nguồn số dư 

tạm ứng do nhà thầu đã tạm ứng tiền nhưng chưa có khối lượng để thanh toán khá 

cao. Điều này dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, thất thoát tài sản nhà nước, chưa 

phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Do vậy, cần tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra nhằm xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm ra, làm rõ trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra sai 

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

năm 2021, không để xảy ra tình trạng chuyển nguồn và thu hồi vốn. 

- Có giải pháp cụ thể để xử lý nợ đọng vốn đầu tư XDCB phần ngân sách cấp 

xã, nhất là nợ đọng phần đối ứng cho các công trình thuộc Chương trình MTQG 

nông thôn mới.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu: VT.  
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