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   Số:         /BC-UBND                    Hòa Thành, ngày        tháng        năm 2022 

               
BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin các công trình đầu tư xây dựng năm 2020 - 2021 

 

    Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Công văn số 1119/SKHĐT-TTr ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo cung cấp thông tin các công trình đầu tư xây dựng năm 

2020-2021. Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành báo cáo như sau: 
  

I. Khái quát chung 

Năm 2020 Hòa Thành được Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV ban hành Nghị 

quyết thành lập thị xã Hoà Thành và các phường trực thuộc. Ủy ban nhân dân thị xã Hòa 

Thành có 12 phòng chuyên môn trực thuộc, 47 đơn vị sự nghiệp công lập và 04 phường, 

04 xã; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham mưu UBND thị xã thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo phân cấp và quy định của pháp luật.  

Xác định nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là nguồn lực quan trọng trong 

việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế theo hướng bền vững; UBND thị xã Hòa Thành luôn quan tâm đến nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. 

Quá trình thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử 

dụng vốn đầu tư phát triển và công tác đấu thầu năm 2020 - 2021, Uỷ ban nhân dân thị xã 

Hòa Thành có những thuận lợi và khó khăn như sau:  

- Thuận lợi: Được sự quan tâm của các Sở ngành, UBND tỉnh phân bổ vốn hằng 

năm ngay từ đầu năm, tạo thuận lợi phân khai giao vốn chi tiết đến từng dự án, công trình 

triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Hằng năm để thực hiện thành 

công mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công 

có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực mới, thu hút đầu tư và thúc đẩy 

phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Phân công lãnh đạo phụ trách khối chỉ đạo, thường 

xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án, qua đó không để chậm trễ, ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện của dự án. 

- Khó khăn: Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống và sức khoẻ của Nhân dân, gặp nhiều 

khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội và thu ngân sách nhà nước giảm sâu, nên gặp 

khó khăn về nguồn lực để thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra.   

II. Báo cáo kết quả thực hiện  

1. Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư  

a. Công tác phân bổ: 
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- Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng giai đoạn, căn cứ 

vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực trạng cơ sở hạ tầng và nhu cầu đầu tư xây 

dựng của thị xã, khả năng ngân sách cân đối cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Trên cơ 

sở dự toán được UBND tỉnh giao, UBND thị xã trình HĐND thị xã phương án phân bổ 

ngân sách và phân bổ vốn cho từng dự án đảm bảo đúng tiêu chí, cơ cấu và mục tiêu.   

- Việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư đảm tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

Luật đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP; Nghị định 136/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 

và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong 

quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai 

đoạn 2016-2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đầu tư công. Cụ thể qua các năm như sau: 

* Năm 2020: Tổng kế hoạch vốn: 247.570 triệu đồng. Trong đó: 

 + Tỉnh giao thị xã chủ đầu tư: 45.745 triệu đồng 

  • Chuẩn bị đầu tư: 01 dự án; 150 triệu đồng 

• Khởi công mới: 01 dự án; 12.000 triệu đồng 

• Chuyển tiếp: 03 dự án; 33.595 triệu đồng  

 + Chương trình MTQG xây dựng NTM: 7.533 triệu đồng 

  • Khởi công mới: 05 dự án; 7.533 triệu đồng  

 + Tỉnh hỗ trợ mục tiêu: 94.922 triệu đồng 

  • Khởi công mới: 02 dự án; 24.830 triệu đồng 

• Chuyển tiếp: 31 dự án; 59.504 triệu đồng 

  • Tất toán dự án: 32 dự án; 10.588 triệu đồng  

 + Ngân sách thị xã: 97.370 triệu đồng 

  • Chuẩn bị đầu tư: 29 dự án; 4.000 triệu đồng 

  • Khởi công mới: 56 dự án; 66.295 triệu đồng  

  • Thanh toán khối lượng hoàn thành: 20 dự án; 2.085 triệu đồng 

• Tất toán dự án: 83 dự án; 24.990 triệu đồng 

 + Ngân sách phường, xã: 2.000 triệu đồng  

* Năm 2021: Tổng kế hoạch vốn: 289.650 triệu đồng. Trong đó: 

 + Tỉnh giao thị xã chủ đầu tư: 25.300 triệu đồng 

  • Khởi công mới: 01 dự án; 14.400 triệu đồng 

  • Chuyển tiếp: 01 dự án; 10.900 triệu đồng 

+ Tỉnh Hỗ trợ mục tiêu: 137.720 triệu đồng 

  • Khởi công mới: 27 dự án; 124.619 triệu đồng  

  • Chuyển tiếp: 06 dự án; 13.078 triệu đồng 

  • Tất toán dự án: 02 dự án; 23 triệu đồng  

+ Ngân sách thị xã: 125.630 triệu đồng 

  • Chuẩn bị đầu tư: 07 dự án; 1.200 triệu đồng (chưa phân khai chi tiết: 

3.300 triệu đồng) 

• Khởi công mới:  41 dự án; 84.275 triệu đồng  

  • Thanh toán khối lượng hoàn thành: 52 dự án; 12.761 triệu đồng 

(chưa phân khai chi tiết: 5.339 triệu đồng) 

  • Tất toán dự án: 17 dự án; 355 triệu đồng 
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  • Chi đầu tư tạo lập QPTĐ: 16.900 triệu đồng 

  • Chi ủy thác qua Ngân hàng CSXH: 1.500 triệu đồng 

 + Ngân sách phường Long Hoa: 1.000 triệu đồng  

b. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư 

 Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công cho nhiệm vụ, dự án, công trình đảm bảo đúng 

mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân 

sách nhà nước của pháp luật hiện hành. Hằng năm kết thúc năm ngân sách nguồn vốn đầu tư 

được tổng hợp quyết toán theo quy định, cụ thể như sau:  

- Năm 2020: giải ngân, thanh toán vốn đầu tư so với kế hoạch: 247.503 triệu đồng/ 

247.570 triệu đồng, đạt 99,97%, trong đó: 

 + Tỉnh giao thị xã chủ đầu tư: 45.737 triệu đồng/ 45.745 triệu đồng 

 + Chương trình MTQG xây dựng NTM: 7.533 triệu đồng/ 7.533 triệu đồng 

+ Tỉnh Hỗ trợ mục tiêu: 94.912 triệu đồng/ 94.922 triệu đồng 

 + Ngân sách thị xã: 97.370 triệu đồng/ 97.370 triệu đồng 

  + Ngân sách phường, xã: 1.951 triệu đồng/ 2.000 triệu đồng 

- Năm 2021: giải ngân, thanh toán vốn đầu tư so với kế hoạch: 243.437 triệu đồng/ 

289.650 triệu đồng, đạt 84,05%, trong đó: 

 + Tỉnh giao huyện chủ đầu tư: 25.300 triệu đồng/ 25.300 triệu đồng 

 + Tỉnh Hỗ trợ mục tiêu: 137.720 triệu đồng/ 137.720 triệu đồng 

 + Ngân sách thị xã: 79.577 triệu đồng/ 125.630 triệu đồng 

c. Công tác quản lý và thực hiện dự án, công tác đấu thầu 

- Dự án đầu tư được bố trí vốn, Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, sử 

dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, 

tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính đầu tư; đúng quy 

định của pháp luật về chế độ chi đầu tư phát triển, chi đầu tư XDCB quy định. 

- Công tác đấu thầu: Các dự án đầu tư trên địa bàn trong 2 năm qua, Chủ đầu tư tuân 

thủ thực hiện theo các quy trình lựa chọn nhà thầu quy định Luật đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành, cụ thể như sau: 

Năm 2020: Thực hiện 272 gói thầu nhóm C, tổng giá trị gói thầu là 201,413 tỷ đồng. 

Năm 2021: Thực hiện 11 gói thầu dự án nhóm B và 483 gói thầu dự án nhóm C, trị 

giá các gói thầu: 339,236 tỷ đồng. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng liên quan đến 

công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý và thực hiện 

dự án và công tác đấu thầu: 02 cuộc. 

III. Nhận xét, đánh giá 

Nhìn chung, việc đầu tư các dự án trong 02 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa, đồng thời phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại của 

người dân địa phương và khu vực. Cơ sở vật chất văn hoá, trường học, trụ sở làm việc 

được đầu tư, nâng cấp khang trang góp phần phục vụ tốt các hoạt động hành chính cho 

người dân. Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, dự án, công 

trình hoàn thành đều được nghiệm thu đưa vào sử dụng, không lãng phí.  

IV. Kiến nghị, đề xuất: không 
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Hồ sơ kèm theo: Danh mục thông tin các công trình thực hiện năm 2020 và năm 

2021 (đính kèm phụ lục). 
 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác quản lý và 

thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020 và 2021./. 

                                               

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH  

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Tài chính-KH; 

- BQL dự án ĐTXD thị xã; 

- LĐVP; 

- Lưu VT. 
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