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BAO CÁO 
TInh hInh thirc hin k hoch du tir cong 6 tháng du nãm 

Va nhim viii, giãi pháp 6 tháng cui näm 2022 

I. TINH H!NH TH1C HIEN KE HOACH DAU TIX CONG 6 THANG 
DAU NAM 2022 

1. Cong tác chi do, diu hành thtrc hin k hoich 
Näm 2022 là näm có nghia quan tr9ng, tao  nn tang vng chc dé th%rc 

hin thang li các mic tiêu, nhim vi kê hoach 5 näm 2021-2025. Dâu tu cong 
tiêp ti1c duçic tinh xác djnh là dng lirc tang trithng và là nguôn lirc quan trçng 
dé hin thçrc hoá các m1c tiêu dã dê ra, gop phân thüc day tang trithng kinh tê Ca 
truóc mat và lâu dài. Dir báo näm 2022, nén kinh tê có nhüng thyi co', thun lcii 
và khó khan, thách thixc dan xen, nguy cci chm phiic hOi, suy giâm tang tnr&ng 
van con tiêrn an trong bôi cãnh djch bnh Covid- 19 kéo dài; giá nguyen, nhiên, 
v.t lieu có nhiêu biên dng; thiên tai, biên dôi khI hu tác dng bat lçii, ành 
huing rat lan den vic thirc hin các miic tiêu phát triên kinh tê - xã hi cüa dja 
phuo'ng. Dôi vói tinh Quãng Trj, mô hInh tang trung tuy clang trng bucc duçic 
chuyên dôi rat tIch circ nhi.rng trong giai doan nay vn cOn dira vào nguOn vOn 
dâu tu. VI 4y, lãnh dao tinh nhn thirc rat sâu sac, day nhanh tiên d thijc hin 
và giãi ngân gän vOi nâng cao hiu qua quàn 1, sü diing vOn dâu tii cong là 
nhim vii chInh trj tr9ng tam, xuyên suôt cüa các cap, các ngành và co' quan, do'n 
vj lien quan. Day là nhim vi gän vi trách nhim ci1a ngi.thi dung dâu các sO', 
ngành, dja phmmg nhãm thüc day tang tnrO'ng kinh tê, thirc hin cao nhât các 
mic tiêu phát triên kinh té - xã hi dä dê ra, nhât là trong bOi cánh cã tinh clang 
tp trung m9i nO 1irc dê thçrc hin Chucmg trInh phc hOi và phát triên kinh té. 

Vó'i tinh thin do, UBNID tinh cIa tp trung chi dao  quyk lit nhm day 
manh giâi ngân di dOi vâi bão dam chat lixcng cong trInh và hiu qua si:r ding 
von dàu tu cOng. Triên khai day dü, kjp thO'i các giái pháp thOc day giài ngân 
theo dung tinh than chi dao  cüa ChInh phü tai  các Nghj quyêt phiên h9p thu&ng 
k, các Cong din cüa ThO tu&ng ChInh phü và B Kê hoach và Dâu tu. UBND 
tinh cIa kjp thO'i ban hành nhiêu van ban chi dao,  dOn dOc, triên khai thrc hin 
các chO truang, bin pháp diêu hành kê hoach  von dâu tu cong nàm 2022 cüa 
tinh gAn vó'i vic tO chuc triên khai có hiu qua Chuang trInh hành dng thirc 
hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cña ChInh phü, Kêt lun so 175-
KL/TU ngày 06/12/202 1 cüa Tinh üy, Nghj quyôtsO 149/2021/NQ-I-IDND ngày 
09/12/202 1 cüa HDND tinh ye kê hoach phát triên kinh té - xä hi näm 2022; 
Chucing trmnh phiic hôi, phát triên kinh tê theo chü truo'ng cüa ChInh phü; 
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Chucing trInh cong tác cüa Ban Thithng vii Tinh ui'; các Nghj quyêt cUa HDND 
tinh và Chuong trInh cong tác trQng tam näm 2022 cüa UBND t1nh1. 

Uy ban nhân dântinh thu&ng xuyen th chirc kim tra, lam vic vâi các dja 
phuong, dan vj; trirc tiêp chi dao  giâi quyêt nhüng khó khàn, vu6ng mac trong 
qua trInh triên khai thirc hin; dOn dOe triên khai các dir an dâu tu lan, tr9ng 
diem trên dja bàn. C%i the hóa các quan diem, rniic tiêu, nhim vii Va quán trit 
den tat ca các sa, ban ngành, dja phuong, chü dâu tu dê nâng cao tinh than trách 
nhim, phát huy vai trô cüa ngu1i dung dâu, chju trách nhim toàn din truâc 
Tinh üy, UBND tinh ye vic to chüc thirc hin và kêt qua giãi ngân cüa don vj, 
dja phuong mInh; quyêt lit dê ra các giãi pháp triên khai thirc hin nhäm day 
nhanh tiên d giài phóng mitt bang, tiên d thi cOng và tiên d giài ngân; kjp 
thai thành 1p cac Doàn cong tác kiêm tra, don dOe, tháo g khó khan, thüc day 
giãi ngân von dâu tu cOng dé sam hoàn thành, tao  dng hrc mói nhàm phát triên 
ben vung; 1p di.rôrng gang tiên d chi tiêt dé chi dao,  theo dOi, giám sat cht chê 
qua trInh thirc hin; thi.räng xuyên rà soát, kiêm tra khOng dê xày ra tInh trng 
ton dong von, ton d9ng ho so và quyêt toán dir an, 1p ho so thanh toán ngay khi 
có khOi lugng; day math  cái cách thu t11c hành chInh, üng diing cong ngh thông 
tin, cãi tiên quy trInh, thu tuc, nâng cao chat luqng và rut ngàn thai gian giài 
quyêt các thu tiic; tang cuOTig kST lut, k' cuang, kiêm tra, giám sat và kiêm soát 
chat chë miic tiêu, hiu qua cOng tác dâu tu báo dam cOng bang, cong khai, minh 
bach gop phân nâng cao hiu qua sü diing von dâu tu cOng. 

2. Tlnh hInh phân bô von dâu tu công: 
K hoach du tu cOng do tinh quàn l nãm 2022 là 3.458,93 t' dông, btng 

116% kê hoach Thñ tuang ChInh phü giao2, tang 480 tT dông tü nguôn thu dâu 

VAn bàn s 6336/UBND-TH ngày 24/12/2021 trin khai thirc hin K hoch du tu cOng nAm 2022 
nguôn von NSTW; VAn bàn so 5121UBND-TH ngày 11/02/2022 tham mixu thrc hin VAn bàn S6 839/BKI-IDT-
TH ngAy 11/02/2022 cOa BO KHDT; VAn bàn so 519/UBND-TH ngAy 13/02/2022 tham muu thirc hin VAn bàn 
sO 8471BKHDT-TH ngay 11/02/2022 cOa B KHDT; VAn bàn sO 522/UBND-TH ngAy 14/02/2022 triên khai 
thuxc hiên Cong din so 126/CD-TTg ngAy 12/02/2022 cUa ThO ttió'ng Chmnh phi; VAn bàn s6 6471UBND-TH 
ngAy 23/02/2022 tham miiu i-A soAt, diOu chuyOn von các cOng trinh, dir An chua dO thOu kin giao von NSDP k 
hoch nAm 2022; VAn bàn so 685/UBNDTH ngAy 24/02/2022 tham mixu thrchin VAn bàn sO 1726/BTC-DT 
ngAy 22/02/2022 cOa TAi chinh v phAn b6 kO hoch du tu nAm 2022; QuyOt djnh sO 745/QD-UBND ngAy 
09/3/2022 thAnh 1p  To cong tAc cUa UBND tinh ye thOc dày giãi ngân von dAu ttr ti-On dja bàn tinh; VAn bàn s6 
9791UBND-TH ngày 11/3/2022 tham miru thirc hin VAn bàn so 2346/BTC-DT ngAy 10/3/2022 cUa TAi chInh; 
VAn bàn so 1075/UBND-TH ngAy 17/3/2022 tham miru phAn bô chi tiOt kO hoch von NSNN nAm 2022 theo chi 
do cOa B KHDT; VAn bàn so 1082/IJBND-TH ngày 18/3/2022 tham mi.ru thrc hin VAn bàn so 1684/VPCP-
KTTH ngAy 17/3/2022 cOa VAn phOng ChInh phO v6 dày m?nh  thtrc hin vA giAi ngàn vOn dAu tLr cong nAm 
2022; 1098/UBND-TH ngAy 18/3/2022 triOn khai thirc hin Cong din so 252/CD-TTg ngAy 16/3/2022 cOa Thu 
tiràng Chinh phU; VAn bàn so 1115/UBND-TH ngAy 2 1/3/2022 tham mtru thirc hin VAn bàn so 172 1/VPCP-
QI-IQT ngày 19/3/2022 cOa VAn phOng Chinh phO vO tInh hInh vn dng, quàn 19 vA sir dvng  vOn ODA vA vOn 
vay iru dAi; VAn bànsô 1286/UBND-TH ngAy 28/3/2022 thrc hin chi do cOa Chlnh phu vO vn dng, quan 19 
vA sCr ding nguOn vOn ODA và vOn vay xu dai nu&c ngoài; Van bàn so 1388/UBND-TH ngày 04/4/2022 triOn 
khai thijc hin COng din so 290/CD-TTg ngAy 31/3/2022 cOa ThO ttrang Chlnh phO; KO hoch sO 64/KH-UBND 
ngAy 08/4/2022 ye phic hOi và phAt ti-iOn kinh tO dOn nAm 2023; VAn bàn sO 1657/UBND-TH ngày 15/4/2022 ye 
tham muu thrc hin VAn bàn so 2349/VPCP-KTTH ngày 15/4/2022 cOa VAn phOng Chfnh phO; Chi thj sO 
03/CT-UBND ngày 20/4/2022 ye vic dy nhanh tiOn d thi,rc hin vA giAi ngAn von ODA vA von vay ti-u dAi 
nuàc ngoAi trOn dia  bàn tinh QuAng Trj; Clii thj so O2fCT-UBND ngAy 22/3/2022 ye vic dày nhanh tiên d thçrc 
hin và giAi ngân kO hoch vOn dàu tir Cong nAm 2022 ti-On dja bàn tinh Quang Trj; VAn bàn sO 1850/UBND-TH 
ngAy 26/4/2022 ye tham mtxu thirc hin Thông bAo sO 125/TB-VPCP ngAy 25/4/2022 cOa VAn phOng Chinh phO. 

2  QuyOt dlnh  so 2048/QD-TTg ngAy 06/12/202 1 cUa TFgCP giao kO hoch vOn NSNN nAm 2022 cho tinh 
Quàng Trj là 2.978,93 t9 dOng 
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giá quyn si:r ding dt. Dn nay, LJBND tinh dã phân b chi tiêt 3.410,634 t 
dông3, dt 98,6% kê hoich Thu tuàng ChInh phü và HDND tinh giao, ci the: 

2.1 Nguôn von ngfin sách djaphuong can dôi. 
K hoach vn ngân sách dja phuing can di näm 2022 thrçc HDND tinh 

giao là 1.718,91 tr dông, bang 139% ké hoach Thu tirâng ChInh phü giao và 
ducc UBND tinh phân bô chi tiêt 1.670,6 14 t9 dông, bang 97% kê hoach HDND 
tinh giao, c11 the: 

+ Ngun vn du tt.r can di theo tiêu chI phân b 396,11 t9 dng, bng 
100% kê hoach HDND tinh giao, ci the: (1) Dâu tu lTnh vrc Quôc hi quy djnh 
8?,12 t dông4, chiêm 22% tOng vOn, phân bô cho 01 d1r an hoàn thành (9,686 t' 
dOng), 22 dr an chuyên tiêp (44,22 t dong), 12 dir an khii cOng mâi (33,214 tr 
dOng); (2) Dâu tu' các khoân thuc trách nhim chung ci1a tinh 93,803 t dông5, 
chiêm 24% tong vOn; (3) Can dôi theo tiêu chI 215,187 t dOne,  chiêm 54% 
tong vOn; trong do von phân cap tinh quãn 1 phân bô 02 dr an hoàn trâ i'rng 
truic NSDP (1,653 t dong), 08 dir an hoàn thành (54,459 t dông), 05 dir an 
chuyên tiêp (22 t' dông), 17 dr an khâi cong mâi (54 t' dông). 

+ Ngun vn du tu tü ngun thu st'r diing dt phân b 1.130 t dng, 
bang 100% kê hoach HDND tinh giao, trong do: cap tinh quãn l 717 t dông7  
và cap huyn quãn 1 413 t' dông. Dôi vâi kê hoach do cap tinh quàn 1 phân bô 
ci the: (1) Chi phI do dac,  ye bàn do dja chInh 107,55 t' dông; (2) Thirc hin dir 
an 609,45 t dOng, phãn bô 17 dir an hoãn thành (185,303 t$' dong), 17 dir an 
chuyên tiep (217,372 t' dong), 21 dir an khyi cOng mói (206,775 t' dong) 

+ Ngun vn x s kin thit phân b 40 t' dng, bang 100% k hoach 
HDND tinh giao ci thô: (1) Dâu tu cho giáo diic dào tao  8,8 t' dông, chiêrn 22% 
tOng von, phân bô 04 dr an hoàn thành (4,97 t' dong), 01 d%r an chuyêntiêp (02 
t' dOng), 01 dir an kh&i cong m&i (1,83 t dông); (2) Dâu tii cho Y tê 17,2 t 
dông, chiêm 43% tong vOn, phân bô 02 dir an hoàn thành (8,7 tT dOng), 03 dirán 
kh&i cong rnth (8,5 t dOng); (3) Dâu tii cho phüc lii xã hi 8 t' dOng, chiêm 
20% tOng vOn, phân bO 02 dir an chuyên tiêp (6 t' dOng), 01 dr an kh&i cOng 
mâi (02 tS'  dong); (4) Ho trV xây drng nông thôn mói 6 t' dOng, chiôrn 15% 
tOng vOn, trong do phân bô 1,5 t' dOng/huyn cho 04 huyn dang k9 ye dIch 
nông thOn mâi: Hãi Lang, Triu Phong, Vinh Linh, Gio Linh. 

± Ngun bi chi ngân sách da phuang phân b 101,986 t dng, bang 
67% kê hoach HDND tinh giao. 

2.1 Nguin van Trung u'crng h3 tr1 có mic lieu: 
Uy ban nhân dan tinh dã phân b chi tit k hoach  du ti.r vn ngân sách 

trung uoig h trç có miic tiêu näm 2022 là 1.740,02 t' dOng, bang 100% kê 
hoach Thu tuâng ChInh phU giao, ci the: 

K hoch chtra phân b tr nguri b,i chi NSDP (48,296 dng) do các di,r an ODA chua k9 I-lip dnh 
Trong do: 1mb vi,rc Giáo dc dào to 79,2 t' dông và lTnh vi,rc Khoa h9c cong ngh 7,92 t dOng 
Trong do: Nhirn vçi Quy hoach 30 t' dOng; DOi rng cho các d an ODA thuOc  trách nhim da phucing 

62,803 t dng; Uu dài dâu tix 01 t dong. 
6  Trong do: cp tinh quán l (60%) là 129,112 t9 dng và cp huyn quãn l (40%) là 86,075 t dng 

Thu ti Thành phô Dông Ha 450 t dOng; Thu tai  các khu dat giao cho doanh nghip 260 t dông; Thu 
t0i Khu kinh tê thtrng mi dac  bit Lao Bâo 07 t dông 
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+Vôn trong rnthc: phân b chi tit 1.048 t dng8, trong do dir an tr9ng 
diem, kêt noi, CO tác dng lien vüng, có nghTa thüc day phát triên kinh tê - xâ 
hi nhanh, ben ving 320 tS'  dông theo dung kê hoch duçc Thu tr&ig ChInh 
phü giao; cu the: 09 d1r an hoàn thành (140,656 t dong), 14 di,r an chuyên tiêp 
(599,844 t dông), 10 dir an khii cong mi (307,5 tT  dOng). 

+ Vn nithc ngoâi: phãn b chi tit 692,02 t) dng9  cho 08 d1i an. 
3. TInh hInh giãi ngãn vn du tw công: 
Vic dy nhanh tin d thrc hin và giãi ngân vn du tu cong ià. mt 

trong nhüng giài pháp chü yêu gop phân hoàn thành m1ic tiêu tang truô'ng kinh 
tê cüa tinh theo kê hoach de ra. Day cUng là dng lrc quan tr9ng gop phân phiic 
hOi manh  kinh te xã hi sau thi gian dài chju tác dng tiêu circ cüa djch bnh 
Covid-19. Do do, cong tác thanh toán, giài ngân von dâu ti.r Cong duçyc U ban 
nhân dan tinh d.c bit quan tam chi dto. 

Trên co sâ bao cáo cüa KBNN tinh, tInh dn ngày 3 0/6/2022, tOng giá trj 
giài ngân các nguôn von dâu tij cong do tinh quãn l là 907,048 t dOng, dat 
26,2% ke hoach duçc cap cO thâm quyên giao, cij the theo trng nguôn nhix sau: 

- Ngun vn ngân sách dja phucmg can di giái ngân 617,441 t' dông, dat 
36% kê hoach  HDND tinh giao, cii the: 

+ Can di theo tiêu chi giài ngân 184,946 t dng, dat  46,7% ké ho.ch; 

+ Ngun thu sir diing dt giài ngân 419,032 t dng, dat  37% k hoach; 

+ Xô s kin thit'°  giâi ngân 3,768 t' dng, dat  9,4% k hoach; 
+ Bi chi NSDP giài ngân 9,694 t' dng, dat  6,3% k hoach 

- Ngun vn trung ucng h trg giãi ngân 289,607 t' dng, dat  16,6% k 
hoach Thu turng ChInh phü giao, cit the: 

+ Vn trong nithc giái ngân 182,751 t dng, dat  17,4% k hoach; trong 
dódr an trong diem, kêt nOi, có tác dng lien vüng, có nghia thüc day phát 
triên kinh tê - xa hi nhanh, ben vQng chua giãi ngân; 

+ Vn nurc ngoài giãi ngân 106,856 t dng, dat  15,4% k hoach 

NhIn chung, trong 6 tháng du näm 2022 các don vj, dja phuong dà n 
hrc trong vic trien khai thirc hin và giãi ngân vOn dâu tis cong'1 . Tuy 4y, t' 1 
giãi ngân giIta các nguôn von cOn có sir chênh lch khá 1&n, cOn nhiêu dir an giái 
ngân chm. Dieu nay không chi ánh huâng tth vic thirc hin mi1c tiêu tang 
tru&ng kinh té ma cOn lam giám hiu qua scr ding nguOn vOn, tac dng tiêu ci,rc 
den mOi trung dâu tu, kinh doanh và vic buy dng các nguOn lrc dâu tu xã 
hi; chua dáp rng dugc yéu câu ye tiên d theo kê hoach von dtxqc giao cüng 
nhix dOng gOp vào tang trung và phiic hOi nên kinh te dja phi.rong. 

Viec giãi ngân vn du ti.r cOng ch.m do nhiu nguyen nhãn khách quan, 
chO quan nhu: vi.thng mac trong cOng tác giãi phOng mt bang; thiêu hi,it nghiêm 

8 Ti các Quyt dinh: s 4354/QD-UBND ngày 24/12/2021; s 4474/QD-UBND ngày 29/12/2021 và s6 
260/QD-UBND ngay 24/12/2021 

Quyt dnh s6 4354/QD-UBND ngày 24/12/202 1; Quy& djnh s6 4523/QD-UBND ngãy 30/12/2021 
'° Dr kin s thu XSKT 6 tháng du nAm dat  6.269 triu dông, bang 16% k hoach giao 
"Ti' I giâi ngân 6 tháng dâu nm 2020 dat  24%, näm 2021 dat 20% ké hoach TTgCP, HDND tinh giao 
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trng ngun dt dp và dt san nn; mt s6 nhà thu thi cong cm chi'mg do giá 
Ca nguyen 4t 1iu có nhiêu bin dng; thay dôi chInh sách và quy djnh cüa nba 
nuc; nàng içrc chñ dâu tii, nhà thâu; vic ngi thanh toán von nhiêu lan, chi 
thanh toán mt lan; dc thu cüa hoat  dng dâu Vi cong phãi tIch lüy giá trj khôi 
lucrng thic hin mói có the giâi ngân kê hoach von nén nhftng tháng dâu näm 
chua có dü khôi luçing giái ngân; quy trInh thirc hin, giãi ngân các dr an ODA 
phüc tap, kéo dài; mt so chü dâu tu xay dirng kê hotch von chija sat vâi tiên d 
triên khai thirc hin dir an; mt so dir an phâi thrc hin các thu t1ic diêu chinh 
chü trncYng dâu tu, thêu chinh dr an, kéo dài thi gian thirc hin, xin kiên cüa 
cap có thâm quyên nên chua the giãi ngân nguôn von duc giao. 

II. DANH GIA CAC KET QUA DiT DQC, NHffNG KIlO KHAN, HJN 
CHE VA NGUYEN NHAN TRONG THIfC HIN KE HOJCH DAU TU' CONG 
6 THANG JJAU NAM 2022 

1. Các kt qua ât du'qc 
UBND tinh dã chü dng, tIch circ trin khai phân b k hoch 2022 theo 

diing cac nguyen tàc, tiêu chI quy djnh và trong phtm vi kê hoach, danh mjc 
duçc cap có thârn quyên giao dáp mg yeu câu d an có the giâi ngân ngay tü 
nhtng tháng dâu näm. Kê hoach  2022 cüa tinh dâ duc B Kê hoch và Dâu tii, 
B Tài chInh rà soát, dánh giá dam bão theo dung quy djnh. Qua trInh phân bô 
kê hotch von dâu tu cong nàm 2022 chi hO trI von cho các chuang trInh, dci an 
dã duqc cap có thâm quyên phê duyt chü truong, phê duyt dci an; tp trung bô 
trI von dâu tir dê hoàn thành và day nhanh tiên d chuong trInh, dir an theo dung 
quyêt djnh phê duyt. Vic phân bô kê hoach von dâu Vi cong duçc sap xêp theo 
thu tir uu tiên; tp trung nguôn lirc dê thanh toán khOi hrçing hoàn thành, hoàn 
trâ các khoán ung truOc ngân sách, hoàn thành dut diem các h.ng milc chInh, 
han chê tInh tring dan trãi, kéo dài thi gian thirc hin; dOng thôi dam báo cOng 
khai, minh bach  và hài boa trong phân bô nguôn 1irc dâu tu, gop phân thüc day 
si,r phát triên dông dêu giüa cac ngành, linh virc và da phixcng trong tinh. 

UBND tinh dã quy& 1it chi dao các s, ban, ngành, dja phuang chü dng 
tháo gi khó khän, vi.ring mac trong qua trInh trien khai th?c hin kê hoach dâu 
Vi cOng näm 2022; kjp thi to chüc các phiên h9p kiêm tra, dánh gia tInh hInh, 
ket qua thirc hin; kjp thai ban hành cac van ban chi dao,  diêu hành; thung 
xuyen dOn dOc các dan vj, dja phuang tp trung thirc hin tot cong tác bôi 
thuO'ng, giãi phóng mt bang, tái djnh Cu; day nhanh tiên d thi cOng các cong 
trInh, dci an theo dung tinh than chi dao  cüa ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü. 

Qua trInh kim soat h so' và thanh toán vn tip tic dugc các cp, các 
ngành quan tam, chi dao.  Cong tác cai cách các thu tcic hành chInh dam bão dan 
giân, rO rang, minh bach  ye ho so, nôi dung kiêm soát dirqc tang cuOng. Ca 
quan Tài chInh và Kho bac  nhà nuc các cap tao  diêu kin thun igi nhat cho 
các chü dâu Vi trong thirc hin cac thu tiic cap phát và giâi ngân vOn dau Vi 
cong. NhiOu chü dâu Vi các cong trinh, di an cüng tIch crc cM dao dé triên khai 
thirc hin vâ giâi ngân các cOng trInh, dir an duqc bô trI vOn. 

Cong tác thm djnh, phê duyt chü truang du Vi, phê duyt dir an duçic 
thirc hin chat ch, dung trInh tir thu tVc  và thai gian quy djnh, bâo dam phü hcip 
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vi quy ho.ch, k hoch näm 2022 và k hoach du tr cong trung hn giai doan 
2021 - 2025 cüa dja phuang. Thñ t%lc chuân bj dâu tu các dix an trng buóc &rcYc 
nâng cao chat hrccng và hiu qua. Các dir an sir dicing von dâu flr cOng dêu &rçrc 
thâm djnh nguôn von và khã nãng can dôi truàc khi quyêt djnh hoc diêu chinh, 
gop phân khäc ph'iic tInh trng phê duyt dir an nhi.rng không dam bão dixqc 
nguôn vOn, phê duyt qua nhiêu dir an, dan den dâu tii dan trãi, lang phi, tao 
diêu kin nâng cao chat luqng và hiu qua cüa chuung trInh, dr an dâu tir công, 
cüng nhu' bão dam bô trI vOn mt each tp trung cho các mvc  tiêu, dr an uu tiên 
can thiêt phãi dâu tu. 

Cong tác du thu &rçlc các Sâ, ban ngành cp tinh, UBND các huyn, 
thành phô, thj xã và các chü ctâu ti.r, ben miii thâu thirc hin theo dung trInh tsr, 
thu ti1c và th?i gian quy djnh hin hành. Trên Co sâ nguOn von diiçc bô trI và 
phuong an huy dng nguOn vOn kê hoach  näm 2022, các gói thâu dirçc xác djnh 
vâi quy mô hgp l và thii gian thxc hin phü hçip, tránh gay nçi dung xây dirng 
co bàn, dArn bAo hoàn thAnh kê hotch giAi ngân von trong nàm. HInh thrc lra 
ch9n nhà thãu áp diing cho các gói thâu theo dung quy djnh, dAm bAo cOng b.ng, 
cOng khai và minh bach, tao sir  canh  tranh bInh däng giüa các don vj tham dir 
thAu. Vic triên khai cOng tác dâu thâu qua mng duc các chü the cO lien quan 
nh.n thi'rc day dü, nghiêm tüc theo l trInh quy djnh. Trong 6 tháng dâu näm 
2022 (tinh den ngAy 20/6/2020), trên dja bàn tinh dã có 174/180 gói thâu di.rcic 
thrc hin dau thâu qua mang, dat  96,7%; tong giá trj gói thâu thirc hin dâu thâu 
qua mang là 652,78/919,98 t' dông, dat  71%. 

P A A 2. Kho khan, hn che va nguyen nhan: 
Thôi ti& nhting tháng du nàm 2022 mua nhiu, lü liit bt thu&ng khOng 

thun lçii cho cong tác thi cOng phân dat nên nên dã ãnh hung khá ln den tiên 
d thi;rc hin, dc bit dOi vói cOng trInh ha tang có khôi luçmg däp nén 1&n. Ben 
canh do, do Anh hurng cüa djch bnh Covid-19, biên sau Tét nguyen dan so ca 
mac tang dot,  nhiêu ca quan, don vj có FO cQng Anh hithng lan den tiên d triên 
khai thrc hiên kê hoach. 

Näm 2021 dja phuong tp trung b trI vn thu hi 1rng truâc, chuyn tip 
các dir An t& giai doan truc chuyên sang và chi khâi cOng rn&i mt so cong 
trInh cap thiêt. Do do, näm 2022 sau khi bô trI vOn chuyên tiêp cho các dr an 
theo tiên d, tinh tp trung uu tiên bô trI vOn cho cAc dir an kh&i cong mai cüa 
kê hoach trung han  2021-2025. Tuy nhiên các tháng dau näm, sau khi duçic giao 
vOn, các dir an mai bat dâu triên khai duc cOng tAc phê duyt kê hoach bra 
ch9n nhà thâu12, l.p, tham djnh, phe duyt thiêt ké thi cOng, dir toán, tO chirc hra 
ch9n nhà thâu, xây dirng ké hoach thi cOng, phan khai vOn, nhp dir toán ... dan 
den mat nhiêu thôi gian dé có khôi 1uçng thanh toán nên tiên d giAi ngân chung 
6 tháng du näm con chm. 

COng tác bM thu&ng, h tr giãi phóng mt bang vn cOn nhiu khó khän, 
bat cap, chm duqc giâi quyêt gay kim ham hot dng dau tu cOng. Nguyen 

2 Theo quy dlnh  cüa Lut DAu thu can ccr d Ipk hoach Ira ch9n nhà thu là quyt djnh phé duyt du 
an và nguôn von cho dr an; dn den các dir an dä giao k hoach trung han  nhirng chi.ra giao k hoch hän näm 
không the triên khai trithc cong tác hra ch9n nhà thâu dé dày nhanh tiên d trién khai Va giâi ngân nguôn von. 
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nhân chü yu là do các h dan không dng thu.n vâi phi.rang an dn bü giái 
phóng mt bang; giá dat biên dng tang qua cao, dan giá thay dôi so vói giá bôi 
th.thng, h6 trq dirçc nba nuóc quy djnh; cong tác quán 1 dat dai 6 cci s& con hn 
chê; vuàng mac trong cong tác chuyên dOi miic dIch sir ding dat r&ng, trông 
ri'rng thay the; khó khän trong di d?yi các Cong trInh tin Ich; chông chéo giUa 
quy hoach sà diing dat và các quy hoach xay dirng, quy hoach  ngành; nhân sir 
lam cong tác GPMB tai  các Ban quàn l dir an It, kiêm nhim nhiêu vic.....dã 
ãnh hu&ng ion den tiên d thirc hin, khOng dam bào bàn giao m.t bang theo 
dñng tiên d cam kêt cho chü dâu tix, nhà thâu thi cOng dir an dan den cOng tác 
dâu tu xay dmg cci bàn chm dirge triên khai. 

Giá nguyen, nhiên lieu và nhiu vt 1iu xây dirng trên thj tru0ng tang 
mmnh, nhât là sat, thép xây dijng, xi mang, cat, sOi ... tác dng trirc tiêp den chi 
phi cüa doanh nghip, nhà thâu xây dirng, ãnh huOng khOng nhO den tiên d thi 
cOng dir an13. Mitt khác, tiên d, thu tiic phê duyt quy hoach mO dat san lap 
cling nhu cap giây phép khai thác mO dat mOi mat nhiêu thyi gian và thu tic; dc 
bit tlrtháng 9/2021 den tháng 4/2022 thOi tiêt mua lien tiic lam m1rc nuOc các 
lông ho van cOn cao, dan den không khai thác duçic mO dat 0 lông ho (nao vet 
tn thu lam 4t lieu san lap), lam thiêu ht 4t lieu san lap cOng trmnh dA ánh 
huOng rat iOn den tiên d dàp nên và thi cOng cüa nhiêu cOng trInh. Cüng v0i do, 
trong näm 2022 trên dja bàn tinh dông th&i triên khai nhiêu dir an, cong trInh 
trçng diem, quy mô iOn vOi tiên d yeu câu nhanh dan den nhu câu ye dat däp, 
dat san lap, vt lieu xây dmg là rat iOn. Do do, hot dng xây dirng bj ãnh 
huOng nghiêm trong, tiên d thi cong bj kéo dài dan den tiên d giãi ngân khOng 
dam báo theo quy djnh. 

Các di,r an du tu trang thit bj cho ngành y t gp khó khän trong cong 
tác thâm djnh giá, thâm tra thiêt kê và dr toán thiêt bj do biên dng ye giá thiêt 
bj va tinh nhy cam trong vic cung cap, mua sam thiêt bj thOi gian qua nên khó 
khãn trong vic 1ira ch9n dan vj djch vi thâm djnh giá thiêt bj, th0i gian thâm 
djnh bj kéo dài, ânh hithng rat iOn den qua trInh triên khai mua sam và giãi ngân 
kê hoach vOn ducic bô trI. 

cac dir an ODA ngoài vic thirc hin theo dñng các quy djnh cüa pháp 
lutt trong nuOc, cOn phâi thirc hin them các ho sci thu tiic dâu tu, rut vOn, giâi 
ngân,... theocác cam kêt vOi Nhà tài trg dan den qua trInh hoàn thin thu tiic 
dâu tu, rut vOn, giâi ngân mat rat nhiêu thOi gian, cOng doan. Cii the nhu: th&i 
gian lay ' kiên không phàn dOi cUa các nhà tài trg kéo dài'4; vic thirc hin theo 
các quy djnh bO sung trong sO tay hisOng dan thirc hin dir an ODA cOn lung 
tüng và mat nhieu th0i gian; thirc hin nghim thu cong doan trong khi qua trInh 
giãi ngân phii thuc vào nghirn thu khOi luçing. Cüng vOi do, tác dng cua djch 
bnh Covid-19 dOi vOi các du an ODA cüng bj ánh huOng nng nê han so vOi 

' Do giá nguyen vt lieu tAng, mt s dir an khi cp nht giá gói thAu dA lam vtrçlt du toánJTMDT &rçic 
duyt, phãi phê duyt diu chinh; mt s du an nhà thAu dA trüng thâu nhung khong ky hçcp d*ng vi chênh lch 
gia gi11a thi diem du thAu và k' két hqp d6ng thi cong qua Ion. 

' Ca ché k' két, thanh toán dôi vài nhiêu hçp dong sr dung von ODA, vOn vay ru dAi phãi cO kiên 
không phân dôi cCia nhà tài trçr 
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các dir an vn trong nu&c do hu h& các boat  dng du gn vói yu t6 nithc 
ngoài ti'r khâu nh.p may móc, thiêt bj cho den huy dng chuyên gia, giám sat. 

Các chtrong trInh miic tiêu quc gia giai doan 202 1-2025 có nhiu quy 
djnh m&i so vâi cac giai doan  trixâc dày, nhiêu ni dung dugc phân cap trInh 
HDND tinh quyêt djnh và theo quy trInh van bàn quy phtm pháp Iut trong khi 
thyi gian thixc hiên theo yeu câu cüa Trung Ixang rat ngän'5. Mt khác, các cci 
quan Trung uorng và các B chü quàn các chuung trmnh chucing trInh mi;Ic tiéu 
quôc gia chrn ban hành van bàn huóng dn ci;i the dn den cong tác 1p  kê 
hoach, giao von gp nhiêu khó khàn, nhiêu dn vj, dja phuong con lñng tñng. 

III. NHIM VI), GIAI PHAP CAN TRIEN KHAI NHIYNG THANG 
CUOI NAM 2022 

Nhm ph.n du dat  k& qua cao nht trong vic trin khai, giái ngân k 
hoch dau tu cong närn 2022, gop phân thüc day tang truâng kinh tê da phuong. 
Các ngành, cac cap can tiêp ti;ic quán trit, tO chüc thi;rc hin nghiêm tüc theo 
dñng tinh than chi dao  cüa ChInh phü ye kê hoach phát triên kinh tê xã hi, ngân 
sách nhà nuâc nàm 2022; tiêp ti;ic thi;rc hin dông b các giâi pháp quán 1 dâu 
tu va xay di;rng trong tat ca các khâu tir cong tác quy hoach, kê hoach, huy dng 
vOn dâu ttr den cOng tác chuân bj dâu tu, tO chirc thi;rc hin, nghim thu dua vào 
sir di;ing và thanh, quyêt toán, trong do tp trung triên khai thi;rc hin các nhim 
vi;i, giãi pháp chü yêu sau: 

1. Don dc, dy nhanh tin d thi cong gn vO'i vic dam bão chat 
luqng cong trInh; to chñc nghim thu, 1p  ho so thanh toán ngay khi có 
kIii lu'qng 

Uy ban nhân dan các cAp duy trI ch d giao ban v cong tác giãi ngan và 
có kê hoach  ci;i the don doe giâi ngân theo tirng nguOn vOn, tirng chü dâu tis, 
tt'rng di;r an có kê hoach vOn 1&n. Thung xuyên rà soát tInh hInh thi;rc hin trng 
di;r an, phân nhóm các khó khàn, vuàng mac dê kjp thi chi dao,  giâi quyêt theo 
thâm quyên nhäm nâng cao hiu qua s1r di;ing vOn dâu tu cOng. 

Các Sâ, ban ngành lien quan tip ti;ic rà soát các quy djnh cüapháp 1ut 
lien quan den xây di;rng, các thu ti;ic ye thâm djnh, phê duyt thiêt kê, di;r toán 
xây di;rng cong trInh, thâm tra, phé duyt quy hoch, cap phép xây di;mg ... theo 
huó'ng tang cuOng bO trI nhân li;rc, day manh  vic rñt ngan thai gian giâi quyêt 
thu ti;lc hành chinh so vâi hin nay; phOi hccp hiu qua vâi các sf1, ngành, dja 
phirong, chü dâu tu, Ban Quãn l di;r an dê xi:r l nhanh các thu tVc  hành chInh 
nhäm dày nhanh tiên d thi;rc hin di;r an. 

Kho bac Nhà nuâc tinh và các huyn, thành ph, thj xã phi hqp chat chë 
vói các chü dâu tu ctê xCr 1 các vuO'ng mac phát sinh, rut ngàn thôi gian kiêrn 
soát chi; thi;rc hin thanh toán ngay cho các di;r an khi chü dâu ti.r cung cap du hO 
so dê nghj giãi ngân theo quy djnh; dam bão không CO ho so kiêm soát chi qua 
han trong tiêp nh.n cling nhu trong x1r 1 theo quy djnh. Kiêm soát chat chë viêc 
tam i'rng, thanh toán tam  irng irng von dâu tu. 

' Trung ucmg phãn b& von muon (ngày 28/5/2022) nhtrng 1i yêu cu giao vrn tn.ràc 01/07/2022 



Các chü du tu, Ban Quãn 1 du an, nha thu thi Cong tip tiic quán trit, 
to chi'rc thirc hin nghiêm thc các giâi pháp day nhanh tiên d thirc hin Va giái 
ngân von dâu Ui cong näm 2022 dã di.rçic dê ra'6. Triên khai thirc hin quyêt lit, 
các giãi pháp, tháo gä kjp thôi các rào can, khó khän, vtrcng mac nhärn day 
nhanh tiên do thuc hiên, tranh thu thoi tiêt thuân lcyi tich cixc, day nhanh tiên do 
thi cong dê hoãn thành khôi lung, phân dâu dt mitc tiêu giâi ngân hêt so von 
thrçic giao trong kê hoach 2022, kê Ca sO von các näm trirâc dirqc chuyén sang. 
Tang cll&ng cong tác kiêm tra, don dOe, phôi hp vi các don vj lien quan dê chi 
dao, theo dOi, giám sat cht chê qua trInh thi cong. Lp kê hoch giái ngân chi 
tiêt cho tüng dir an, nhât là cac dr an trpng diem, dirán có vOn 1&n. Yêu câu nhà 
thâu phãi có van ban cam két tiên d thirc hin dOi vi tt'rng hang rniic cong 
trInh, lam co's dê kiêm tra, giám sat và xi'r l nghiêrn vic vi phm ye tiên d 
cüng nhu chat luçing cong trInh; trueing hqp can thiêt, châm düt hqp dông và 
thay the ngay các nhà thâu khác. Khân trucing hoàn thin các ho so, thu tic pháp 
1, nghim thu khOi krgng hoàn thành dê thanh toán ngay vói Kho btc Nhà nix&c 
vã hoàn 1rng theo quy djnh; không dê don thanh toán vào cuOi nàm. Chju hoàn 
toàn trách nhim truóc Chü tjch UBND tinh nêu den ngày 31/01/2023 không 
giãi ngân het kê hoch bô trI. 

2. Dy nhanh tin d giãi phóng mt bang; tp trung tháo g& các khó 
• A khan, vuo'ng mac hen quan den dat dai, tai nguyen 

UBND các huyn, thành ph& thj xã tp trung lãnh do, chi dao,  xác djnh 
cOng tác bôi thung, giâi phóng mt bang là nut that quan tr9ng trong triên khai 
dr an; can buy dông ca h thông chInh trj cüa dja phuong vào cuc, phôi hcip, 
xü l kjp thai các khó khan vung mac, thirc hin nhanh cong tác bàn giao mt 
bang phiic viii triên khai dir an; khOng di.rqc dê tInh trng dir an chà mt bang, 
nhât là các dir an 1&n, tr9ng diem cüa tinh. Chü dng râ soát tInh hInh thirc hin 
cüa ti'rng d,r an trên dja bàn, tir do phân nhóm vucng mac de kjp thin giâi quyêt, 
tháo gô, nhât là các dir an cüa có tInh kêt nôi, lien vüng. Lp danh mi,ic dir an 
trçng diem, phân cOng ci the lãnh do theo dOi, dOn dOe và trirc tiêpchi dio xii 
l các khó khän, vuing mac. Quan tam, có giâi pháp phü h9rp dê tiêp tiic nâng 
cao näng lirc di ngü can b, cOng chirc, viên chiic, ng.rii lao dng lam cong tác 
bOi thi.ring, giâi phóng mt bang mang tInh chuyên nghip, bão dam cong khai, 
khách quan. 

Các ChU du tu, Ban quàn l dir an phi hçp chat chê vói chInh quyn dja 
phuong ving thirc hin dir an trong to chirc cOng ho quy hoach, cam mOe phm 
vi bOi thuing, giái phóng mt bang; cung cap kjp thu các hO so, tài lieu lien 
quan cho chinh quyên dja phuong dé thirc hin các ho so, thu ti,ic lien quan. IJu 
tien bô trI dü kinh phI dé thirc hin bôi thuing, giài phóng m.t bang dôi vii 
phân din tIch CO dii diêu kin; phân von cOn li mu bô trI cho phân xây lap và 
chi phi khác; tuyt dOi khOng cho nba thâu tam  irng von khi chua bàn giao mt 
bang ho.c chua dam bào các diêu kin kh&i cOng cOng trInh theo quy djnh ciia 
pháp lut ye xây drng. 

16 Ti Ngh quy& s6 1591NQ-HDND ngãy 9/12/2021 cüa HDND tinh Va Chi thj s 02/CT-UBND ngày 
22/3/2022, s6 03/CT-UBND ngày 20/4/2022 cCta UBND tinh 
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SO Tài nguyen và Môi trtthng chü dng, kjp thai huó'ng dn UBND các 
huyn, thành phô, thj xa ye các ca chê, chinh sách, giâi quyêt các khó khän, 
vithng mac lien quan den bôi thuè'ng giâi phóng mtt bang theo thâm quyên. Chñ 
dng tham mi.ru UBND tinh truOng hçip viiqt thâm quyên. 

3. Rà soát, diu chuyén kê hoch von giüa các diy an chm giãi ngãn 
sang các di an có tiên d giãi ngân tot, con thiu vn 

Các Chü d.0 tu, Ban quán ! dr an chü dng râ soát, dr kin khã nàng 
giâi ngân ké ho.ch von nàrn 2022 và kê hoch von du'çc phép kéo dài sang nàm 
2022 cña timg dir an. TriiOng hçip dir kiên không giãi ngân hét kê hoch von 
duçic giao, giri báo cáo bang van ban ye SO Kê ho?ch vâ Dâu tu, SO Tài chinh dê 
tong hgp, trInh UBND tinh xern xét, diêu chuyen von, tránh vic phãi diêu chinh 
kê hoach  don vào cuOi näm nhäm dam bào ké hoch von sat ding vOi ke hoich 
thirc hin cüng nhu cãi thin t l giâi ngân chung cüa tinh. Các dcin vi không có 
phuong an dê xuât dan den kê hotch von bj hüy bó phãi chju hoân toàn trách 
nhim tru'ó'c UBND tinh và Chü tich UBND tinh. 

SO K hoach và Du tix chà trI, phi hcp SO Tài chInh, Kho btc Nhà nuOc 
tinh và các don vj lien quan rà soát, tham mu'u UBND tinh dieu chuyen kê hoch 
vOn cüa các dir an có tiên d thirc hin chm, t' l giâi ngân không dt yêu câu 
dê bô trI cho các dir an có tiên d triên khai tot, giâi ngân nhanh, có khã nàng 
hoàn thành trong näm 2022 nhi.rng chua duqc bô trI dü vOn theo dung quy djnh, 
darn bão giâi ngân 100% von ngân sách nhà nixOc duc giao 11am 2022. Kiên 
quyêt không d nguOn von ké hoach 2022 phái kéo dài thOi gian thirc hin giãi 
ngân sang nàm sau nêu không có l do chinh dáng. 

SO Tài chInhrà soát, tham muu UBND tinh báo cáo cpco thm quyn v 
phuong an xr l dOi vOi các dir an dà ducyc bô trI ké hoach von nàm 2021 (bao 
gôm kê hoach vOn cüa các näm truOc chuyen sang näm 2021) không giái ngân 
bet nhung không duçc cap có thâm quyên cho phép kéo dài hay không dü diêu 
kin dê xuât kéo dài sang nam 2022 theo quy djnh. 

4. Tang c1r0ng cong tác quãn 1 4t 1iu xãy dirng 
UBND tinh chi do các ngành lien quan sOm có các giái pháp nhm sOm 

tháo gO các khó khàn ye vt 1iu xây drng, dat däp dê day nhanh tiên d thi 
cOng và giài ngân ké hoach  vOn cüa các cOng trInh, dir an; thuOng xuyen theo 
dôi, barn sat diê bien thj tnthng, tO chi'rc khão sat giá 4t lieu xây dirng tren dja 
bàn; kjp thOi e nht,công bô giá 4t lieu xây dirng phü hqp, day dü chüng loi 
dê thun lqi trong cng tác lap, quãn 1 chi phi dâu tu xây drng; cOng bô chi so 
gia xây dirng, cp nht giá các v.t 1iu xây dirng, dc bit là 4t tu, v.t lieu cac 
có bien dng giá. 

Các cap, các ngành tang ug:c8ng tác quân l nhà nuOc trong lTnh virc 
vt lieu xây dirng trên dja bàn tinWng câng hiu qua và di vào chieu san. Tang 
cung kiêm tra chat lung các'sãn phâm, hang hóa vt 1iu xây dirng duçic nhp 
khâu, san xuât, luu thông và dua vào sO diing trong các cOng trInh xây dirng tren 
dja bàn tirih. 
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5.Diy mtnh giám sat vic chap hãnh các quydjnh trong quãn 1, giãi 
ngan von dau tu' cong; Gan cong tac giai ngan vo'i cong tac thi dua khen 
thu'&ng Va trách nhim cá nhân ngtrôi thI'ng dâu 

Các cp, ngành, dja phuung tang c11ng cong tác theo dOi, dánh giá, giám 
sat, kiêrn tra, thanh tra vic thixc hin kê hoach dâu tu cong và th1rc hin các 
chmng trInh, dir an dâu tu cii the. Thirc hin nghiêm chê d báo cáo djnh kST 
hoc dt xuât theo chê d báo cáo quy djnh; trong do, phài dánh giá kêt qua thirc 
hin, nhftng ton tai, han chê và kiên nghj các cap có thârn quyên giãi quyêt 
nhffig khó khàn, vuO'ng mac. 

Nghiêm tüc kim dim, lam rö trách nhim và CO ch tài xü 1 vi phm 
dOi vói cac don vj, dja phtiong và Ca nhân trong vic phê duyt, diêu chinh chü 
trixong dâu tu không diing thâm quyên hoc chua xác djnh duçic nguOn von cüng 
nhu khà nàng can dôi von; quàn 1 và thirc hin không tot dê phát sinh ng d9ng 
XDCB; tO chrc 1ira ch9n nhà thâu không dung vói quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Phát dng phong trão thi dua tüng cp, ngành, Co quan, don vj dê tp 
trung day rnanh giái ngân von dâu tu cong nàm 2022. Gän trách nhim cUa 
ngu'i düng dâu Co quan, don vj vd kêt qua giâi ngân, xem day là can cü quan 
tr9ng dê dánh giá mic d hoàn thành nhim vii và là can cu dê dánh giá nng 
luc can bô, bInh xét thi dua khen thu'&ng, 1ut dOi vi cá nhan, tO chüc. 
TnrOng hçip không hoàn thành ké hoach  giãi ngân theo tiên d dê ra, phái kiêrn 
diem trách nhim cüa tp the, ngithi dung dâu, cá nhân có lien quan; hen quyêt 
chông tn tr, tiêu circ trong dâu tu công; diêu chuyên, kiêm diem, xir l nhüiig 
trnOng hgp lam chm, sai phm theo quy djnh. 

Trên day là báo cáo tInh hInh thirc hin k hoach du tur XDCB 6 tháng 
dâu nàm và nhim v11, giâi pháp thirc hin 6 tháng cuôi nàm 2022, UBND tinh 
kInh trInh HDND tinh.I. (/ 

Noi nJ,n: 
- B Kê hoach và Dâu ti.r (dê báo cáo); 
- Bô Tài chInh (dê báo cáo); 
- TIurmg trçrc Tinh u; 
- Thuong trirc HIDND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các so, ngành cap tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- TP, PTP, CV Khi NCTH; 
- Li.ru: VT, THu. 
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