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Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023
(Trìnhkỳ họp thứ 5- HĐND xã khóa XXIV)

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022 được triển khai 
thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 
khóa XXIV, kỳ họp thứ 3 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; 
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND xã khóa XXIV;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả triển khai và ước thực hiện kế hoạch đầu tư 
công vốn ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện năm 2022: 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 là: 3 tỷ 486,16 
triệu đồng, bao gồm: kế hoạch vốn giao năm 2022 là 3,0 tỷ đồng và vốn bổ sung 
từ ngân sách cấp trên là 486,16 triệuđồng.

Giải ngân đến 15/12/2022 là:  879,30 triệu đồng, đạt 29,31% kế hoạch 
vốn xã lập.

Ước giải ngân năm 2022 là:  1 tỷ 136,9 triệu đồng, đạt 37,89% kế hoạch 
xã lập.

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2022:

2.1. Đối với dự án/công trình đã phê duyệt quyết toán năm 2021 trở về 
trước

Có 09 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư là 19 tỷ 
959,098 triệu đồng; số vốn đã thanh toán đến ngày 15/12/2021 là 15 tỷ 632,012 
triệu đồng; Nợ khối lượng hoàn thành đến 15/12/2022 là: 4 tỷ 327,085 triệu 
đồng. 
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2.2. Đối với dự án/công trình hoàn thành từ năm 2021 trở về trước 
nhưng chưa phê duyệt quyết toán:

Có 06 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư là: 20 tỷ 
812,873 triệu đồng; số vốn đã thanh toán đến ngày 15/12/2022 là: 13 tỷ 701,57 
triệu đồng; Nợ khối lượng hoàn thành đến 15/12/2022 là: 7 tỷ 111,303 triệu 
đồng. 

2.3. Đối với công trình thi công năm 2022

Có 01 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư là: 4 tỷ 
267,716 triệu đồng; số vốn đã thanh toán đến ngày 15/12/2022 là:  393,141 triệu 
đồng; Nợ khối lượng hoàn thành đến 15/12/2022 là: 3 tỷ 874,574 triệu đồng. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Đánh giá kết quả giao và kế hoạch phân bổ vốn: Việc giao và phân bổ kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã thực hiện theo đúng trình tự theo quy định 
và đã được HĐND xã phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3 – HĐND xã khoá XXIV, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân các 
nguồn vốn năm 2022. 

Khi có các nguồn vốn vềchi đầu tư trong năm 2022, UBND xã cam kết 
giải ngân 100%, kiên quyết không để tồnđọng vốnđầu tư kéo dài sang năm sau.

5. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế 
khác phục vụ cho đầu tư phát triển

Phát huy tính dân chủ của nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo chặt chẽ các 
thôn trong việc huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong thôn xóm, 
nếu thôn có huy động thì phải được họp dân, bàn bạc dân chủ công khai.Đồng 
thời UBND xã cũng phát thư ngỏ kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà mạnh 
thường quân trong việc ủng hộ nguồn vốn đầu tưđể xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
quê hương.

6. Đánh giá kết quả đạt được; những tồn tại khó khăn, vướng mắc và 
nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển 
khai thực hiện kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

6.1. Kết quả đạt được:

- Công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB: Được thực hiện công khai, dân 
chủ, đúng Luật đầu tư công và được thông qua HĐND xã phê chuẩn.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB được ủy ban phân bổ cụ thể 
cho các dự án và triển khai kịp thời từ đầu năm; tập trung ưu tiên thanh toán trả 
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nợ giá trị khối lượng hoàn thành. Nhìn chung, các công trình đầu tư XDCB cấp 
xã làm chủ đầu tư có khối lượng hoàn thành nghiệm thu được thực hiện giải 
ngân kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, quản lý và sử 
dụng nguồn vốn đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây 
dựng cơ bản.

Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã trực tiếp góp 
phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn thành nhiệm 
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra.

Công tác quản lý đầu tư, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và quyết toán 
công trình: Tất cả các công trình xây dựng cơ bản của xã đều thuê các đơn vị tư 
vấn có năng lực để quản lý, giám sát thi công, ngoài ra, UBND xã phối hợp với 
MTTQ xã thành lập ban giám sátđầu tư cộng đồng để giám sát các công trình 
XDCB của xã.

Công tác chỉ đạo, thực hiện triển khai huy động nguồn vốn: UBND xã 
trình Đảng uỷ, HĐND xã ra nghị quyết về sử dụng đất trong năm 2022. 

6. 2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân

Một số dự án đã hoàn thành từ năm 2021 trở về trước nhưng công tác lập 
hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của địa phương còn chậm. 
Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng thời gian quy định;

UBND xã chưa thực sự quyết liệt xử lý, những khó khăn, vướng mắc làm 
kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục về xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp khu vực thị tứ Lê 
lợi  giai đoạn 2 và các thôn trên địa bàn xã  để tạo nguồn vốn cho đầu tư  xây dựng các công 
trình trọng điểm và thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Phần thứ hai
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của 
Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1327/SKHĐT-THQH ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lê Lợi lần thứ XXVI, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
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Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và khả năng nguồn thu tiền 
sử dụng đất của xã Lê Lợi;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế 
hoạch đầu tư công vốn NSNN 5 năm 2021-2025, khả năng cân đối các nguồn 
vốn trong năm 2023.

UBND xã Lê Lợi dự kiến xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Định hướng đầu tư công năm 2023 phải phù hợp với định hướng chung 
của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, năm 2023 định 
hướng đầu tư cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng 
vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất 
lượng công tác lập kế hoạch, bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện của dự án 
và giải ngân vốn đầu tư; tuân thủ các quy định của pháp luật về Đầu tư công.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
của các dự án để phát huy hiệu quả đầu tư. Xác định dự án đầu tư trọng tâm, bảo 
đảm nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư 
công, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, nhỏ lẻ.

3. Phối hợp chặt chẽ với phòng ban chuyên môn của huyện để thực hiện 
việc xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp khu vực thị tứ Lê Lợi giai đoạn 2 và một hộ 
trong địa xã.

II. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSĐP 
NĂM 2023:

1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, 
Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch vốn năm 2023 phải thuộc danh 
mục kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ 
đi lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022; phù hợp với khả năng thực hiện và giải 
ngân trong năm 2023. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư 
được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Phân bổ vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo theo pháp luật về đầu tư 
công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN 
giai đoạn 2021-2025.
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Kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo theo pháp luật về đầu tư 
công và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN 
giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Phải phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của 
NSĐP trong năm 2023; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP 
giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật 
NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 phải phù hợp với khả năng 
thực hiện và giải ngân của từng dự án, khắc phục triệt để tình trạng chậm phân 
bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025, việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB (nếu có).

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
trước ngày 31/12/2022.

- Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 
theo thời gian bố trí vốn.

- Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự trên mới bố trí 
vốn cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ 
để sẵn sàng triển khai thực hiện. 

III. DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

1. Về nguồn vốn đầu tư

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2023 (Dự kiến nguồn thu tiền 
xử lý đất dôi dư đất xen kẹp): 3 tỷ đồng.

2. Trả nợ các dự án đã hoàn thànhtrước ngày 31/12/2022

- Tổng số:06 công trình

- Tổng số nợ đến 31/12/2022: 10 tỷ 158,63 triệu đồng.

- Tổng số bố trí nguồn vốn ngân sách xã năm 2023:3 tỷ đồng (Chi tiết các 
công trình có phụ lục kèm theo)
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IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hoàn thành theo kế 
hoạch vốn, đề nghị các cấp, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung 
đề xuất, kiến nghị chủ yếu sau:

1. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà 
soát, đánh giá giữa kỳ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-
2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, 

2. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp, khắc phục những tồn tại, 
hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện dự án, giải ngân 
vốn đầu tư công.

3. Phát huy vai trò của cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội xã phối 
hợp chặt chẽ với phối hợp chặt chẽ với phòng ban chuyên môn của huyện để 
thực hiện việc xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp khu vực thị tứ Lê Lợi giai đoạn 2 và 
một hộ trong địa xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
nhằm tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

4. Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ triển 
khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, phấn đấu tăng thu ngân sách 
để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

5. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư 
công. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công 
theo quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, 
phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề 
xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 
và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023. 

Uỷ ban nhân dân xã trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khoá XXIV 
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; (Để báo báo)
- Ban thường vụ ĐU;                  (Để báo báo)
- Lãnh đạo UBND xã ;
- Đại biểu HĐND xã·;              (Để giám sát)
- Lưu: Vp, TCKT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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