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Thực hiện Công văn số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính về việc 

báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. Kết quả giải ngân 3 tháng năm 2021 

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 đã giao là 5.535 tỷ 758 triệu đồng, kết quả giải 

ngân đến ngày 31/3/2021 là 544 tỷ 027 triệu đồng, đạt 15,2% so với chỉ tiêu trung 

ương giao và đạt 9,8% so với kế hoạch tỉnh giao, trong đó: 

1. Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 902 tỷ đồng, giải ngân đến 

ngày 31/3/2021 là 231 tỷ 570 triệu đồng, đạt 25,7% kế hoạch; trong đó: 

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 702 tỷ đồng, giải ngân đến 

ngày 31/3/2021 là 223 tỷ 697 triệu đồng, đạt 31,9% kế hoạch. 

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn giao 200 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 

31/3/2021 là 7 tỷ 873 triệu đồng, đạt 3,9% kế hoạch. 

2. Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 4.633 tỷ 758 triệu đồng, giải 

ngân đến ngày 31/3/2021 là 312 tỷ 457 triệu đồng, đạt 6,7% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 447 tỷ 840 triệu 

đồng, giải ngân đến ngày 31/3/2021 là 54 tỷ 124 triệu đồng, đạt 11,3% kế hoạch.  

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 3.239 tỷ 818 triệu đồng, giải ngân 

đến ngày 31/3/2021 là 206 tỷ 718 triệu đồng, đạt 6,4% kế hoạch. 

- Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 784 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/3/2021 là 

51 tỷ 615 triệu đồng, đạt 6,6% kế hoạch. 

- Vốn hỗ trợ của TP. HCM: Kế hoạch vốn giao 20 tỷ đồng, chưa giải ngân. 

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 112 tỷ 100 

triệu đồng, chưa giải ngân. 

(kèm theo Biểu) 

II. Nguyên nhân đạt thấp 

Nguyên nhân khách quan là tháng 1/2021 các chủ đầu tư tập trung cho công tác 

giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2020; thời gian nghỉ Tết cổ truyền kéo dài 

nên các công trình chuyển tiếp chỉ thực sự thi công trở lại vào giữa tháng 3/2021. 
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Ngoài nguyên nhân khách quan như đã nêu, còn có nguyên nhân chủ quan là do 

công tác lập thủ tục chuẩn bị đầu tư làm rất chậm, cụ thể: 

(1) Mặc dù kế hoạch vốn năm 2021 đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp 

giữa năm 2020 nhưng một số dự án chưa đảm bảo thủ tục, phải giao chi tiết kế hoạch 

vốn làm 3 đợt (vì phải chờ quyết định phê duyệt dự án); công tác lập, thẩm định và 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án khởi công mới năm 2021 cũng 

rất chậm, đến nay còn 18/37 dự án chưa phê duyệt. 

(2) Việc triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công cho các dự án khởi 

công mới năm 2021 chưa kịp thời, đến nay còn 18 dự án khởi công mới chưa được 

đấu thầu, theo quy định tại Quyết định 3308/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/12/2020 của 

UBND tỉnh thì tất cả các dự án khởi công mới năm 2021 phải khởi công chậm nhất 

trong quý I/2021, đến ngày 31/3/2021 chỉ có 6/37 dự án khởi công mới được khởi 

công, còn lại 31 dự án chưa khởi công. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

(1) Đề nghị các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ về thủ tục đầu tư như: Lập và trình 

phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổ chức lựa chọn nhà 

thầu có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để triển khai thực hiện; công tác chuẩn bị đầu 

tư phải xong trước ngày 10/4/2021 và các dự án khởi công mới phải được khởi công 

chậm nhất ngày 30/4/2021; đến thời điểm này nếu dự án nào chưa xong thủ tục, hoặc 

chưa được khởi công, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chuyển 

vốn cho dự án khác. 

(2) Đề nghị các chủ đầu tư, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt cho công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với các dự án có 

khối lượng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc 

nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán.   

(3) Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án 

xử lý cụ thể; đề cao vai trò, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết 

quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, 

cá nhân liên quan. 

(4) Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá QSDĐ để có 

nguồn thu giải ngân vốn XDCB. Đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên 

môi trường, Cục thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá quyền 

sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo 

nguồn thu theo dự toán đã giao.  

(5) Đề nghị các sở chuyên ngành như: Giao thông, Xây dựng, Công thương, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất 

lượng công trình.  

(6) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh duy trì giao ban định 

kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công đối với các huyện, thị xã, thành phố 

và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; tổ chức giao ban nội bộ của Sở với phòng Tài 

chính kế hoạch và Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi sát sao tiến độ 
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thực hiện giải ngân và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 cho 

xác với tình hình, điều hòa vốn cuối năm giải ngân đạt tỷ lệ cao; tham mưu UBND 

tỉnh thành lập tổ kiểm tra, kiểm soát thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và thành lập các 

tổ kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh.  

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng năm 

2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- Sở TC, KBNN tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, ĐT (N). 
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