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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

Số: 457/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đại Lộc, ngày 10 tháng 12  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020  

và kế hoạch đầu tư công năm 2021 

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND 

huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020; UBND huyện Đại Lộc báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG NĂM 2020: 

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của 

HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020, Quyết định số 1189/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 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 của UBND huyện tại Quyết 

định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/12/2019; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

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. Theo đó, các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch 

2020 được phân cấp, 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; 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 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 2020: Trong quá trình 

quản lý điều hành UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc chỉ đạo các 
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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 năm 2020 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 

2020: 

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 107.872 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 62.667 triệu đồng, 

ngân sách xã: 45.205 triệu đồng.  

Bổ sung mục tiêu 11 tháng năm 2020 là 83.906 triệu đồng. Trong đó: Vốn 

ngân sách Trung ương: 54.814 triệu đồng (Bao gồm: Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 52.311 triệu đồng, chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững (135): 2.503 triệu đồng,), hỗ trợ có mục tiêu 

ngân sách tỉnh: 29.092 triệu đồng. 

Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản năm trước chuyển sang là 49.587 triệu 

đồng. 

* Cụ thể các nguồn vốn như sau:      

- Nguồn ngân sách tập trung    :       26.252 triệu đồng  

- Nguồn chương trình MTQG     :       54.814 triệu đồng 

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh  :       94.758 triệu đồng 

- Nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn khác :       65.541 triệu đồng 

Tổng cộng        :    241.365 triệu đồng 

2.2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn:    
Tính đến ngày 30/11/2020, tổng số nguồn vốn thực hiện giải ngân là 

202.061/241.365 triệu đồng, đạt 83,7% so với kế hoạch. Trong đó: 

- Nguồn ngân sách tập trung: 18.239/26.252 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

69,5%. 

- Nguồn chương trình MTQG: 41.345/54.814 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 

đạt 75,4%. Trong đó: Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải 

ngân 38.991 triệu đồng, vốn chương trình MTQG giảm nghèo giải ngân 2.354 

triệu đồng.  

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh: 80.287/94.758 triệu đồng, tỷ lệ 

giải ngân đạt 84,7%.  

- Nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn khác: 62.190/65.541 triệu đồng, 

đạt 94,9%. 

Ước thực hiện giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2020 

(31/01/2021) dự kiến đạt 95% 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 như: Cầu Trà Đức, Đường giao thông tại khu vực trường THCS Nguyễn 

Trãi, Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa... và một số nguồn vốn tỉnh bổ sung vào 

thời điểm cuối năm nên phải chuyển nguồn qua năm sau để giải ngân. 

* Tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn: 
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ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục nguồn vốn 

Trong đó: Tổng dự 

toán sau 

khi bổ 

sung 

Giải ngân 

đến 

30/11/2020 

Tỷ lệ 

(%) 
Tổng dự 

toán giao 

đầu năm 

Bổ sung 

trong 

năm 

  TỔNG CỘNG 157.459 83.906 241.365 202.061 83,7% 

A 
VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG 
 54.814 54.814 41.345 75,4% 

1 

Vốn Chương trình 

MTQG xây dựng nông 

thôn mới 

 52.311 52.311 38.991 74,5% 

2 

Vốn Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền 

vững (135) 

 2.503 2.503 2.354 94,0% 

B 

VỐN HỖ TRỢ CÓ 

MỤC TIÊU NGÂN 

SÁCH TỈNH 

65.666 29.092 94.758 80.287 84,7% 

C 
NGUỒN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG 
91.793 

 
91.793 80.429 87,6% 

1 
Nguồn ngân sách tập 

trung 
26.252 

 
26.252 18.239 69,5% 

2 
Nguồn khai thác quỹ đất 

và các nguồn khác 
65.541 

 
65.541 62.190 94,9% 

2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 

của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (vốn cân đối ngân 

sách huyện):  

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện 

về kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, HĐND huyện đã thông qua kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 phần vốn cân đối ngân sách huyện với tổng vốn 

đầu tư là 32.331 triệu đồng, bao gồm: Nguồn ngân sách tập trung 17.331 triệu 

đồng, nguồn khai thác quỹ đất 15.000 triệu đồng. Các nguồn vốn được bố trí 

như sau: 

- Bố trí 16.231 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành các công 

trình triển khai từ năm 2016 đến hết năm 2019. 

- Bố trí 16.100 triệu đồng cho các công trình khởi công mới kế hoạch năm 

2020. 

* Kết quả, tính đến ngày 30/11/2020 đã thực hiện và giải ngân như sau: 

- Nguồn ngân sách tập trung giải ngân 7.977/17.331 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

46,0%. 

- Nguồn khai thác quỹ đất giải ngân 9.560/15.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

63,7%. 

Đối với các công trình thanh toán khối lượng, BQL dự án & trật tự xây 

dựng huyện đã thực hiện xong công tác quyết toán vốn đầu tư; còn đối với các 

dự án khởi công mới trong năm 2020, 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, 
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dự kiến đến hết niên độ ngân sách năm 2020 các nguồn vốn này sẽ giải ngân đạt 

100% kế hoạch, đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết mà HĐND huyện đã đề ra.  

* Tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn theo Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện: 
ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục dự án 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Kế hoạch vốn năm 

2020 

Giải ngân kế hoạch 

vốn năm 2020 đến 

ngày 30/11/2020 

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 
56.503 1.231 15.000 1.225 9.560 

1 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Bảy (Xây 

mới 10 phòng, 02 tầng) 

       

4.026 

 

231  225  

2 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đức Thiệu 

(Khối nhà lớp học 10 

phòng và khu hiệu bộ) 

        

      7.988 

 

1.000  1.000  

3 

Trường THCS Nguyễn 

Trãi (Khối hiệu bộ, khối 

bộ môn, khối nhà lớp 

học và các hạng mục 

phụ trợ) 

       

44.489  

 

 15.000 

 

9.560 

II Khởi công mới 22.836 16.100 0 6.752 0 

1 
Trường THCS Lê Lợi 

(xây mới 4 phòng học) 

   

1.800 

 

1.600  493  

2 

Đường giao thông tại 

khu vực trường THCS 

Nguyễn Trãi 

          

9.600 

 

6.420  2.417  

3 

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 

          

5.436 

 

3.080  3.029  

4 
Cầu Trà Đức và đường 

ĐH10.ĐL 

       

6.000 

 

5.000  813  

 TỔNG CỘNG 79.339 17.331 15.000 7.977 9.560 

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 2020 từ đầu năm cũng như 

quá trình rà soát, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 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. 
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- Công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: 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 các chủ đầu tư cơ bản nắm bắt các quy trình để triển 

khai thực hiện. 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 30/11/2020 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 2020 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 nhiều văn 

bản để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn mốt số chủ đầu tư triển khai thực hiện 

chậm; công tác giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn thuộc ngân 
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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. 

- Quá trình lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục các dự án đầu tư 

trong kế hoạch trung hạn nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020 chưa được các 

địa phương thực hiện triệt để, trong quá trình triển khai thực hiện phải đề nghị 

điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. 

- Tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương còn 

khá lớn, nhất là nợ đọng phần đối ứng của ngân sách cấp xã cho các công trình 

thuộc chương trình MTQG nông thôn mới. Mặc dù thời gian qua UBND huyện 

đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và lộ trình trả nợ, tuy nhiên do 

nguồn lực ngân sách còn nhiều khó khăn hạn chế nên các xã chỉ mới bố trí trả 

nợ một phần nhỏ trong tổng số nợ đọng 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021: 

1. Nhiệm vụ XDCB:  
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 05 năm 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; là 

năm mà 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. 

Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải bám sát và phù hợp với quy 

định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc 

hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025. 

Kế hoạch đầu tư năm 2021 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 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 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 2021. 

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 2021 là 73.434 triệu đồng. Tổng nguồn vốn 

này sau khi trừ đi các công trình, dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 

14.234 triệu đồng, phần còn lại 59.200 triệu đồng được bố trí như sau: 
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- Bố trí 35.000 triệu đồng (chiếm 59,1% 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 22.830 triệu 

đồng; các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục 2.165 triệu đồng; các công trình 

thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước, hạ tầng kỹ thuật 10.005 

triệu đồng. 

- Bố trí 10.000 triệu đồng (chiếm 16,9% số vốn phân bổ) để khởi công 

mới các công trình gồm: Di dời đường ống nước sinh hoạt từ Ngã 3 Hòa Đông - 

Đại Hiệp, Xây dựng Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc. 

- Dự phòng, 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: 14.200 triệu đồng (chiếm 

24,0% 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 2021: 

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 2021 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 2021: 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- Triển khai khởi công các công trình đầu tư mới trong kế hoạch vào quý I 

năm 2021, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành 

các công trình đầu tư mới năm 2021 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 

trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm trình phê duyệt quyết 

toán theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 

trên địa bàn huyện để kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời phục hồi 

cơ cấu nền kinh tế, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hụt thu, bù thu ngân 

sách. 

- 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 các 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 2020 và kế 

hoạch đầu tư công năm 2021, 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.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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