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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 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020  

 
 

Qua xem xét Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 
huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhận định, đánh 
giá về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công 

năm 2020, đồng thời báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:  
1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 

 Năm qua, 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. Nguồn vốn đầu tư thực hiện 
trong năm 2019 của huyện là 130,315 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn để 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. Công tác xử lý nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 
31/12/2014 được quan tâm, từ 17,582 tỷ đồng xuống còn 3,834 tỷ đồng (phần nợ 
thuộc ngân sách tỉnh và ngân sách xã). 

Đối với tình hình thực hiện phần vốn cân đối ngân sách huyện, tổng số vốn 
đầu tư theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện là 
27,754 tỷ 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 2019, hiện đang 
trong quá trình hoàn thiện để bàn giao. Như vậy, sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch, 
đảm bảo 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 
   Tuy vậy, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế, đó là: Năm 2019, nguồn vốn được phân bổ sớm, thời tiết trong năm thuận 
lợi, nhưng việc triển khai thực hiện các dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn ít. Tính 
đến ngày 31/10/2019, tỷ lệ giải ngân mới đạt 54,6% so với kế hoạch vốn giao từ 
đầu năm. Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (135) tỷ lệ giải ngân chỉ 
đạt 35%, vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh giải ngân đạt 35,1%, nguồn ngân 
sách địa phương giải ngân đạt 59,1%.  

Tình hình chậm giải ngân các dự án trên địa bàn huyện có nhiều nguyên 

nhân khác nhau, ngoài nguyên nhân công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các 

thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cho rằng, còn có nguyên nhân từ: 
công tác chuẩn bị hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư còn chậm; thời gian thẩm 
định, giải quyết hồ sơ kéo dài; chủ đầu tư chưa chú trọng đến công tác giải ngân... 
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2. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 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 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư 
công năm 2020 là 76,252 tỷ đồng, được bố trí: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 
và quy hoạch chiếm 2,6% số vốn phân bổ; thanh toán khối lượng hoàn thành các 
công trình và hỗ trợ các địa phương đầu tư các công trình bức thiết chiếm 65% số 
vốn phân bổ; bố trí khởi công mới 04 công trình chiếm 21,1% số vốn phân bổ (các 

công trình đều thuộc danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của huyện); 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, 
GTNT chiếm 2,7% số vốn phân bổ; 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.  

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 

Ngoài những giải pháp theo báo cáo của UBND huyện, Ban đề nghị HĐND, 
UBND huyện quan tâm thêm một số nội dung sau: 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ngành, địa phương tích 

cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư; kiểm soát quy 

trình, thời hạn thẩm định, tham gia ý kiến của các ngành chuyên môn, quy trách 

nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ. 
- Thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý 

tốt những vấn đề nẩy sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên theo 
dõi tiến độ giải ngân, thực hiện kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đối với các dự 
án giải ngân chậm, không có khối lượng để bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- 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.  

4. Về dự thảo Nghị quyết: Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo 

nghị quyết. 

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 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- CPVP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT.  
 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN 

 

 
(Đã ký) 

 
 

 
Lương Tấn Thành 
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