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

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022 được triển khai 
thực hiện theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 
nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 
16/12/2021 của HĐND huyện khóa XX, kỳ họp thứ 3 về phân bổ vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2022; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND 
huyện khóa XX kỳ họp thứ Tư về việc quy định mức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (vốn ngân sách huyện).  

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

I.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG NSĐP NĂM 2022:
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 là: 546.308,2 triệu 

đồng, bao gồm: kế hoạch vốn giao năm 2022 là 545.911,2 triệu đồng và vốn kéo dài 
năm trước là 397,0 triệu đồng.

Dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để giải ngân là: 341.304,3 triệu đồng.
Dự kiến giảm kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2022 là: 205.003,9 triệu đồng 

do chưa thực hiện được kế hoạch đấu giá đất năm 2022 điểm dân cư mới thị trấn Gia 
Lộc và điểm dân cư số 1 (giai đoạn 2) xã Quang Minh (chi tiết biểu số 01 kèm theo).

Cụ thể về các nguồn vốn và kết quả phân bổ chi tiết như sau:
1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới)
1.1. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư:  9.800,0 triệu đồng, trong đó: 
- Xã Phạm Trấn: 2.000,0 triệu đồng;
-Xã Toàn Thắng: 2.000,0 triệu đồng;
- Xã Nhật Tân: 2.000,0 triệu đồng;
-Xã Hoàng Diệu: 3.800,0 triệu đồng.
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1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn
- Tổng số công trình là: 05 công trình.
- Tổng mức đầu tư: 40.660,7 triệu đồng.
- Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2021: 3.941,4 triệu đồng.
- Ước giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2022: 25.224,8 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán năm 2022 là: 9.800,0 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch vốn.

(chi tiết biểu số 02 kèm theo)
2. Nguồn vốn ngân sách huyện
Tại kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thông qua Nghị quyết 

số 04/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về việc quy định mức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (vốn ngân sách huyện), cụ thể như sau:  

2.1. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: 373.859,0 triệu đồng, trong đó: 
- Nguồn vốn XDCB tập trung tỉnh phân cấp cho huyện: 17.540,0 triệu đồng;
- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện: 163.196,0 triệu đồng, đề 

nghị giảm so với kế hoạch vốn giao là 84.964,9 triệu đồng;
- Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện: 930,0 triệu đồng;
- Hỗ trợ các đơn vị khác: 192.193,0 triệu đồng, đề nghị giảm so với kế hoạch 

vốn giao là 120.039,1 triệu đồng;
- Tổng số kế hoạch vốn đề nghị điều chỉnh, bổ sung: 205.003,9 triệu đồng, 

trong đó:
+ Điều chỉnh giảm nguồn vốn cho 64 công trình, 05 chương trình, dự án 

216.683,7 triệu đồng (từ nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ 1.986,3 triệu đồng; 
nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 214.697,4 triệu đồng). Do chưa thực hiện được kế 
hoạch đấu giá đất năm 2022 điểm dân cư mới thị trấn Gia Lộc và điểm dân cư số 1 
(giai đoạn 2) xã Quang Minh.

+ Điều chỉnh tăng 11.679,8 triệu đồng1 cho dự án đã có khối lượng hoàn thành, 
khả năng thanh toán tốt hơn và hỗ trợ các đơn vị (từ nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân 
bổ 1.986,3 triệu đồng; nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 9.693,5 triệu đồng).

(Chi tiết tại biểu số 03, 05 kèm theo)
2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn
- Tổng số công trình là: 82 công trình.
- Tổng mức đầu tư: 532.285,8 triệu đồng.
- Ước giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2022: 336.703,4 triệu đồng.
- Ước giá trị thanh toán năm 2022 là: 168.855,0 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung.
Kết quả cụ thể như sau:

1 - Ngày 14/11/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Công văn số 11/HĐND-VP về việc thực 
hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022;
- Ngày 14/11/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công vốn ngân sách huyện năm 2022.
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2.2.1. Nguồn vốn XDCB tập trung
a) Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
Đến nay có 05 công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn 

XDCB tập trung với tổng mức đầu tư là 57.151,7 triệu đồng; số vốn đã thanh 
toán từ khởi công đến ngày 31/12/2021 là 34.913,5 triệu đồng; giá trị khối lượng 
hoàn thành đến ngày 31/12/2022 là 52.931,9 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 12.540,0 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm kế 
hoạch vốn của 02 công trình là 1.986,3 triệu đồng, để bố trí vốn cho công trình có khả 
năng thanh toán vốn tốt hơn.

- Ước giá trị thanh toán năm 2022 là: 10.553,7 triệu đồng, đạt 100,0% kế 
hoạch vốn sau khi điều chỉnh giảm.

- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 5.613,8 triệu đồng.
 (Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)

b) Công trình chuyển tiếp
Có 03 công trình đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp sử dụng nguồn vốn 

XDCB tập trung với tổng mức đầu tư là 20.063,2 triệu đồng; số vốn đã thanh toán 
đến ngày 31/12/2021 là 1.600,0 triệu đồng; giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 
31/12/2022 là 19.626,7 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 5.000,0 triệu đồng. Đề nghị bổ sung kế hoạch 
vốn từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung là 1.986,3 triệu đồng của 02 công trình 
để thanh toán cho giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình có khả năng 
thanh toán vốn tốt hơn.

- Ước giá trị thanh toán năm 2022 là: 6.986,3 triệu đồng, đạt 100,0% kế 
hoạch vốn sau khi điều chỉnh.

- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 8.556,4 triệu đồng.
(Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)

2.2.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất
a) Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
Đến nay có 11 công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn 

thu tiền sử dụng đất với tổng mức đầu tư là 91.638,5 triệu đồng; số vốn đã thanh 
toán đến ngày 31/12/2021 là 63.467,3 triệu đồng; giá trị khối lượng hoàn thành 
đến ngày 31/12/2022 là 82.065,1 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 20.016,9 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm 
kế hoạch vốn là 9.278,3 triệu đồng của 07 công trình.

- Ước giá trị thanh toán năm 2022 là: 10.738,6 triệu đồng, đạt 100,0% kế 
hoạch vốn sau khi điều chỉnh giảm.

- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 9.710,0 triệu đồng.
b) Công trình chuyển tiếp
Có 06 công trình đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp sử dụng nguồn vốn từ 

thu tiền sử dụng đất với tổng mức đầu tư là 45.711,7 triệu đồng; số vốn đã thanh 
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toán đến ngày 31/12/2021 là 18.594,0 triệu đồng; giá trị khối lượng hoàn thành 
đến ngày 31/12/2022 là 42.938,7 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 29.200,0 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm 
kế hoạch vốn là 7.805,4 triệu đồng của 06 công trình.

- Ước giá trị thanh toán năm 2022 là: 21.394,6 triệu đồng, đạt 100,0% kế 
hoạch vốn sau khi điều chỉnh giảm.

- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 9.326,8 triệu đồng.
(Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)

c) Công trình dự kiến khởi công mới 
Theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 có 46 công trình mới do huyện 

làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được khởi công xây dựng 
và 5 chương trình, dự án dự kiến tổng mức đầu tư là 135.101,8 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 113.979,1 triệu đồng. Chi tiết:
+ Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn là 68.798,6 triệu đồng của 41 công trình.
+ Đề nghị bổ sung kế hoạch vốn là 917,3 triệu đồng cho 02 công trình để 

thanh toán cho giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình.
- Giá trị khối lượng hoàn thành ngày đến ngày 31/12/2022 là 124.873,8 triệu đồng.
- Ước giá trị thanh toán đến ngày 31/12/2022 là: 46.097,8 triệu đồng, đạt 

100,0% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung.
- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 54.402,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)
2.2.3. Nguồn vốn sự nghiệp
Theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 có 01 công trình mới do huyện 

làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được khởi công xây dựng, dự kiến 
tổng mức đầu tư là 1.046,2 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 1.040,2 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn sự 
nghiệp là 930 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất là 110,2 triệu đồng.

- Giá trị khối lượng hoàn thành ngày đến ngày 31/12/2022 là 1.040,2 triệu đồng.
- Ước giá trị thanh toán đến ngày 31/12/2022 là: 1.040,2 triệu đồng, đạt 

100,0% kế hoạch vốn (kể cả từ nguồn thu tiền sử dụng đất). 
- Giá trị còn thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 0 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)
2.2.4. Hỗ trợ các đơn vị khác
Theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 dự kiến hỗ trợ cho các công trình 

khác bao gồm đầu tư hạ tầng khu dân cư mới, hỗ trợ các xã được công nhận nông 
thôn mới nâng cao, hỗ trợ người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà 
ở và hỗ trợ UBND các xã, cơ quan, đơn vị đầu tư xây dựng công trình; kế hoạch 
vốn năm 2022 là 192.193 triệu đồng; dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 
2022 là 120.039,0 triệu đồng; Ước kế hoạch vốn phân bổ đến ngày 31/12/2022 là: 
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72.154,1 triệu đồng2, đạt 100,0% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh; giá trị còn 
thiếu KHV đến ngày 31/12/2022 là 3.416 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 03, 05 kèm theo)
3. Nguồn vốn ngân sách cấp xã
3.1. Tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2022: 162.649,2 triệu đồng, trong đó: 
- Nguồn vốn XDCB tập trung (Ngân sách huyện bổ sung từ nguồn thu tiền sử 

dụng): 64.403,6 triệu đồng;
- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách xã: 97.848,5 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư kéo dài năm trước chuyển sang: 397 triệu đồng (theo Nghị 

quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
3.2. Kế hoạch vốn đã thanh toán đến ngày 31/10/2022 là 125.055,5 triệu đồng.
3.3. Ước kế hoạch vốn thanh toán 2 tháng cuối năm 2022 là: 37.593,6 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01, 04 kèm theo)
4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công NSĐP 

năm 2022:
4.1. Kết quả đạt được:
Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và kỳ họp thứ Tư Hội đồng 
nhân dân huyện khóa XX về quy định mức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (vốn ngân sách huyện) và các quy định 
về đầu tư công. 

Ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện và các chủ đầu tư thực hiện tốt việc quản lý các dự án, xác định rõ chủ 
trương, nhiệm vụ thực hiện bảo đảm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật 
Đấu thầu, Luật Xây dựng; chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan 
chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, nhà thầu về công tác giải phóng mặt bằng, 
công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức 
đấu thầu và thi công; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư lập tiến độ 
thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022; tăng cường 
công tác giám sát, nghiệm thu và quyết toán công trình được thực hiện nghiêm 
túc, đảm bảo chất lượng công trình, sử dụng vốn đầu tư XDCB có hiệu quả.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB được các cấp phân bổ cụ thể 
cho các dự án và triển khai kịp thời từ đầu năm; tập trung ưu tiên thanh toán trả 
nợ giá trị khối lượng hoàn thành. Nhìn chung, các công trình đầu tư XDCB cấp 
huyện, 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 

2  Ngày 25/11/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Công văn số 14/HĐND-VP về việc phân bổ 
từ nguồn thu tiền sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho UBND các xã khó khăn nguồn thu tiền sử dụng đất năm 
2022 để thanh toán trả nợ XDCB nhằm phấn đấu đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao.
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lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng trong đầu tư 
xây dựng cơ bản.

Ngày 14/10/2022 Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy 
giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 theo Quyết định 
số 2541/QĐ-UBND; ban hành các Văn bản chỉ đạo thực hiện phân bổ kế hoạch 
vốn, thanh toán trả nợ XDCB và đẩy nhanh tiến độ giải ngân3.

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 huyện mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXVI và Đại hội Đảng bộ cấp xã đã đề ra.

3.2. Những tồn tại và hạn chế
Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay một số dự án khởi công mới 

chậm hoàn thành thủ tục về lập dự toán, thiết kế, đấu thầu, đất đai... để triển khai 
theo tiến độ đầu tư được duyệt như: công trình mở rộng trung tâm GDNN-GDTX 
huyện; công trình Đài Liệt sỹ huyện; công trình xây dựng sở chỉ huy cơ bản và 
căn cứ chiến đấu huyện...

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 một số địa phương còn chậm. 
Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng thời gian quy định; thực 
hiện giải ngân vốn đầu tư của một số dự án chậm so với yêu cầu đề ra.

Giá cả một số vật liệu thiết yếu tăng cao gây khó khăn cho các nhà thầu xây 
dựng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng 
mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ thực hiện.

3.3. Nguyên nhân chủ yếu
- Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nhất là dự án xin ý kiến thỏa thuận các Bộ, Sở, 

ngành dẫn đến việc triển khai đầu tư còn chậm.
- Một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt xử lý, 

những khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư theo kế 
hoạch vốn giao; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian. 

- UBND các xã, thị trấn, các ban quản lý dự án đầu tư huyện chưa thật sự 
quan tâm đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng 
hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư.

3 Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 01/7/2022 về việc thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn 
NSNN còn lại chưa phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022;  
Công văn số 601/UBND-TCKH ngày 27/9/2022 về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; 
Công văn số 623/UBND-TCKH ngày 11/10/2022 về việc tập trung thanh toán nợ đọng XDCB tại các xã, thị trấn;  
Công văn số 630/UBND-TCKH ngày 14/10/2022 về việc đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN 
năm 2022; Công văn số 682/UBND-TCKH ngày 07/11/2022 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 
vốn NSNN còn lại chưa phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn 
NSNN năm 2022...
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Phần thứ Hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NSĐP NĂM 2023

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội khoá XIV; Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 
Công văn số 1327/SKHĐT-THQH ngày 27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công 
văn số 2481/STC-QLNS ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính Hải Dương.

Ủy ban nhân dân huyện dự kiến phân bổ 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, dự án công 
trình trọng điểm tỉnh giao cho huyện thực hiện trong năm 2023, 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. Trong đó: 

2.1. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình trọng điểm giao cho huyện 
thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự án thuộc các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; dự án phát triển hạ tầng 
trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu 
hút các nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước.

2.2. Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án theo nhóm (A, B, 
C) so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, nhằm 
sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. 

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng 
của các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2023-2025. 

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. 
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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: 
3.1. 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.

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.

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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: 

a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB (nếu có). 
b) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

trước ngày 31/12/2022. 
c) Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo 

thời gian bố trí vốn. 
d) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch.
e) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt. 
f) 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. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là dự án trọng điểm 
tỉnh giao cho huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự án thuộc các Chương 
trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội 
Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức 
lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, dự án phòng chống thiên tai..
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II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NSĐP 
NĂM 2023: 

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư NSĐP năm 2023 là: 379.935 triệu đồng, trong đó
1. Vốn ngân sách huyện: 325.935 triệu đồng, bao gồm:
1.1. Nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ cho huyện: 18.435 triệu đồng.
-  Phân bổ vốn cho công trình đã hoàn thành: 12.000 triệu đồng.
- Phân bổ vốn cho công trình khởi công mới: 6.435 triệu đồng.
1.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện: 157.500 triệu đồng.
- Phân bổ vốn cho công trình đã hoàn thành: 39.200 triệu đồng.
- Phân bổ vốn cho công trình chuyển tiếp: 14.600 triệu đồng.
- Phân bổ vốn cho công trình khởi công mới: 55.750 triệu đồng.
- Phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình khác: 9.950 triệu đồng.
- Phân bổ vốn hỗ trợ các xã, thị trấn: 38.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ cho thị trấn Gia Lộc và xã Quang Minh để thanh toán hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư mới: 32.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã (1,5 tỷ đồng/xã): 6.000 triệu đồng 

(Quang Minh, Toàn Thắng, Nhật Tân và Thống Nhất).
1.3. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất phân bổ cho công trình trọng điểm: 150.000 

triệu đồng.
(Chi tiết biểu số 06, 07, 08 kèm theo)

2. Vốn ngân sách xã: 54.000 triệu đồng
Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất phân bổ ngân sách xã: 54.000 triệu đồng4.

(Chi tiết biểu số 06, 07, 08 kèm theo)
III. 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, UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên quan thực 
hiện tốt nội dung đề xuất, kiến nghị chủ yếu sau:

1. Tăng cường rà soát để đảm bảo các dự án bố trí vốn năm 2023 phải có 
đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định 
của pháp luật về đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công 
năm 2023. 

3. 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, trong đó tập 
trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai nhanh các quy 

4 Đề nghị UBND cấp xã phân bổ kế hoạch vốn phải thực hiện tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư 
công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, đảm 
bảo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật; có những 
giải pháp để huy động nguồn lực hoàn thành kế hoạch vốn đã giao năm 2023.
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hoạch, các dự án trọng điểm tỉnh giao cho huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 
theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự 
án thuộc các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025; dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch 
vốn năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trong đó, thực hiện quyết liệt: 

4.1. 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; phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án.

4.2. Tăng cường kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất 
cập; lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, thực 
hiện dự án. Yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng huyện, chủ đầu tư và nhà thầu 
có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án. 

4.3. Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn trách nhiệm, đánh 
giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án, 
nhất là Ban quản lý dự án xây dựng huyện; luân chuyển, điều động, kỷ luật đối 
với cán bộ gây khó khăn, không hoàn thành nhiệm vụ. 

4.4. UBND các xã, thị trấn, các ngành và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo 
cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế 
hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có 
thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu 
quả đầu tư. 

Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế 
hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, 
người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2023 giải ngân không đạt 100% 
kế hoạch vốn thanh toán thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và không xét thi đua 
hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có 
liên quan.

4.5. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Phát huy vai trò của cấp ủy và 
các tổ chức cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành nội 
chính của cấp huyện tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng, được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng. Quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc về bồi 
thường giải phóng mặt bằng.

4.6. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí 
vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 
có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng 
tiến độ quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu và cá nhân liên quan 
gây khó khăn, chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công. Công khai, 
minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, chống 
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tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. 
Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng 
của dự án. 

4.7. 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 và xử lý đất dôi dư, xen kẹp, 
đấu giá quyền sử dụng đất gắn với giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 
trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để có nguồn vốn 
hoàn thành kế hoạch năm 2023 và phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho 
chi đầu tư phát triển. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử 
dụng, gây lãng phí đất đai. 

4.8. Tiếp tục mở rộng các hình thức đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi, thông thoáng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu 
tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và 
đồng bộ, hiện đại; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự 
án kết nối vùng..., góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã 
hội hóa đối với các dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, văn hóa, thể thao, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân...

4.9. 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 huyện trình 
kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- CT, PCT UBND huyện;
- BCH Đảng bộ huyện khoá XXVI;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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