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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

 trên địa bàn huyện Tam Dương 6 tháng đầu năm,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

Căn cứ văn bản số 1351/SKHĐT- DNKTHT ngày 13/5/2021 của Sở Kế hoạch 

và đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021 (định kỳ tháng 5 

năm 2021). 

Trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của các cơ quan chuyên môn, UBND 

huyện báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện Tam 

Dương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM  NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tổ chức hội nghị hành chính giao kế 

hoạch và điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó có giao kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 cho các đơn vị, các chủ đầu tư để triển khai các công trình đầu 

tư công năm 2021. UBND huyện tổ chức họp nghe các chủ đầu tư báo cáo về tình 

hình đầu tư công năm 2020 đưa ra các giải pháp rút kinh nghiệm cho năm 2021. 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, 

thị trấn nghiên cứu Luật xây dựng sửa đổi, các Nghị định, Nghị quyết chính phủ, 

Thông tư của Bộ xây dựng để triển khai thực hiện theo quy định. Đôn đốc các chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. 

2.  Công tác chuẩn bị đầu tư: 

Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định của 

Luật Đầu tư công về quản lý ĐTXDCB; các dự án được thẩm định phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương và khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn vốn khác. Công tác thẩm định và phê duyệt dự 

án đầu tư đã tuân thủ theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về 

thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên đia bàn tỉnh Vĩnh Phúc; hướng dẫn thực 

hiện Luật xây dựng 2014 và Luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

* Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Từ đầu năm đến nay 

đơn vị đã thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư được 07 dự án cấp huyện với tổng mức đầu tư được phê duyệt chủ trương 

118.736 triệu đồng . 
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* Công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư: 6 tháng đầu năm 2021 huyện 

Tam Dương đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 9 dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật) với tổng mức đầu tư được duyệt 88.656 triệu đồng. 

  3. Kết quả phân bổ vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2021(Đến 8/6/2021): 

    3.1.Tổng nguồn đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch: 1.004,612 triệu 

đồng {Trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 59.013 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện: 

755.043 triệu đồng (Vốn kế hoạch giao đầu năm 2021: 525.886 triệu đồng; Vốn 

BS có mục tiêu của tỉnh: 11.000 triệu đồng; Vốn kéo dài: 218.157 triệu đồng); 

Ngân sách cấp xã: 190.556 triệu đồng}. 

   3.2.Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách huyện 2021:360.317 triệu đồng 

3.2.1. Ngân sách tỉnh phân bổ trực tiếp: 59.013 triệu đồng 

3.2.2. Ngân sách huyện phân bổ trực tiếp: 301.304 triệu đồng  

- Đã phân bổ cho các dự án ĐTC 2021: 30.035 triệu đồng 

- Nguồn đã bổ sung mục tiêu cho cấp xã: 43.712 triệu đồng (gồm tiền hỗ bổ 

sung cho các xã đầu tư công 2021 và thủy vực theo NQ 38, BS NS tỉnh). 

- Nguồn vốn đầu tư XDCB khác (bao gồm cả nguồn chuyển nguồn và vốn 

tiền sử đụng đất) chưa phân khai: 9.400 triệu đồng. 

- Nguồn vốn chuyển nguồn kéo dài sang năm 2021: 218.157 triệu đồng 

3.3. Số vốn chưa phân bổ năm 2021: 453.739 triệu đồng 

3.3.1. Vốn kế hoạch ngân sách tỉnh: 73.230 triệu đồng 

- Nguồn vốn KH ĐTC của huyện dự kiến tỉnh bổ sung nguồn vốn chưa giao 

năm 2021: 73.230 triệu đồng (Chủ đầu tư dự kiến nguồn vốn tỉnh sẽ phân bổ trực 

tiếp cho các dự án của huyện và Ban QLDA làm Chủ đầu tư). 

3.3.2.Vốn kế hoạch huyện dự kiến vay Quỹ phát triển đất của tỉnh: 276.753 

triệu đồng. 

- Nguồn vốn vay dự kiến theo kế hoạch ĐTC: 276.753 triệu đồng (hiện tại 

Chủ đầu tư chưa thực hiện vay Quỹ phát triển đất). 

3.3.3.Vốn kế hoạch ngân sách huyện chưa phân bổ:103.756 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tập trung chưa phân bổ: 27.780 triệu đồng (là các dự án Chủ 

đầu tư chưa trình phê duyệt dự án). 

- Nguồn vốn đầu tư XDCB khác (bao gồm cả nguồn chuyển nguồn và vốn 

tiền sử đụng đất) chưa phân khai: 75.976 triệu đồng. 

3.4. Nguồn vốn kế hoạch ngân sách xã (phần cấp xã báo cáo): 190.556 triệu 

đồng. 

- Nguồn vốn xã đã phân khai: 9.337 triệu đồng  

- Nguồn vốn xã chưa phân khai: 181.219 triệu đồng. 

(Chi tiết biểu mẫu kèm theo) 
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Đối với số vốn chưa phân khai, UBND huyện sẽ thực hiện phân khai cho các 

dự án có danh mục trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện và các dự án 

được bổ sung có mục tiêu khi đã đủ thủ tục để phân bổ vốn theo quy định. 

4. Công tác đấu thầu:  

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 gói thầu, 

trong đó:  

- Gói thầu xây lắp: 07 gói thầu. 

- Gói thầu tư vấn: 08 gói thầu, trong đó: 

+ Số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: 08 gói thầu;  

+ Số gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu: 07 gói thầu. 

5. Công tác bồi thường GPMB :  

- Tổng số dự án huyện đang thực hiện công tác BTGPMB: 77 dự án.  

- Tổng diện tích thu hồi đất, GPMB: 500 ha.  

- Tổng diện tích phương án BTGPMB được duyệt ước đạt trong 6 tháng: diện 

tích hơn 20ha/320 hộ số tiền hơn 35.500 triệu đồng. (Trong đó: đến 8/6/2021 diện 

tích 9,99ha số tiền là 20.343 triệu đồng của 218 hộ) 

- Diện tích chi trả bồi thường GPMB ước đạt trong 6 tháng là 18ha số tiền 

33.000 triệu đồng cho 290 hộ (Trong đó: đến 8/6/2021 diện tích là 8,6 ha, số tiền 

12.835 triệu đồng cho164 hộ). 

- Diện tích còn lại chưa chi trả bồi thường GPMB: 2 ha, số tiền 2.500 triệu 

đồng cho 30 hộ. 

- Về thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: Chưa thực hiện (UBND huyện đang 

thẩm định  và đã ban hành quyết định cưỡng chế để thực hiện 4 dự án). 

6. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Số 

liệu tổng hợp từ  Ban QLDA và Kho Bạc NN huyện Tam Dương cung cấp đến 

8/6/2021):  

6.1. Giải ngân ngân sách cấp tỉnh quản lý. 

Tổng số giải ngân vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện đến tháng 8/6/2021 đạt 

146triệu đồng/59.013 triệu đồng (Đây là những dự án chuyển nguồn kéo dài của 

phần vốn NS tỉnh, trong những dự án này có 1 dự án đã quyết toán, 02 dự án chờ 

quyết toán đã sử dụng 95%, 2 dự án còn lại đang triển khai thực hiện). 

6.2. Giải ngân ngân sách cấp huyện. 

Theo báo cáo của chủ đầu tư và của Kho bạc Nhà nước Tam Dương đến 

8/6/2021 tổng số vốn đã thanh toán cho các công trình, dự án ngân sách cấp huyện: 

44.642/301.304 triệu đồng và bằng  14,8% so với dự toán giao. Ước thực hiện đến 

hết tháng 6 đạt 20%, so với số vốn phân bổ và Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 89% 

so với vốn được giao. 

7. Công tác thanh toán tạm ứng vốn đầu tư XDCB năm 2021: 
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Tổng số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến 8/6/2021 là 81.706 triệu 

đồng (Trong đó: NSH: 56.425 triệu đồng; NSX: 25.280 triệu đồng). 

Dư nợ tạm ứng vốn đầu tư trên địa bàn huyện cao, nguyên nhân do các chủ 

đầu tư chưa làm thủ tục thanh toán tạm ứng; công tác quyết toán chi phí bồi thường 

GPMB chưa được quan tâm thực hiện, một số đơn vị thi công, chủ đầu tư chưa 

nghiệm thu KLHT để thanh toán tạm ứng. 

Tại thời điểm báo cáo đã thanh toán tạm ứng: 6.055 triệu đồng (Trong đó: 

NSH: 3.195triệu đồng; NSX: 2.860 triệu đồng). 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

- Khó khăn về trình tự thủ tục 

+ Cơ sở pháp lý còn nhiều bất cập Luật và các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn còn chưa đồng bộ. 

+ Nhà nước thay đổi chế độ chính sách dẫn đến các dự án chưa thực hiện lựa 

chọn nhà thầu phải cập nhật và điều chỉnh lại cơ cấu các khoản mục chi phí theo 

quy định.   

- Khó khăn về công tác triển khai thực hiện:  

+ Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, trong khi, hiện nay huyện vừa tiếp tục triển khai thực hiện các dự án chuyển 

tiếp giai đoạn 2016-2020, lại vừa thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho cả giai 

đoạn và năm 2021, có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện 

các dự án. 

+ Tiến độ công tác thẩm tra quyết toán, thẩm định dự án, thẩm định phương 

án bồi thường tuy đã có tiến bộ xong còn chậm.  

+ Khó khăn về giải phóng mặt bằng:  

Hiện nay, một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện có khối lượng 

GPMB lớn nên quá trình kiểm đếm, điều tra số liệu thông tin thửa đất và lập 

phương án bồi thường GPMB mất nhiều thời gian, trong khi các chế độ, chính 

sách, quy trình thực hiện bồi thường GPMB của Nhà nước trong thời gian qua có 

thay đổi, làm gián đoạn và kéo dài thời gian GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ thực 

hiện các dự án. Trong khi, hầu như toàn bộ các công trình, dự án phải thực hiện 

GPMB đều có những khó khăn vướng mắc với nhiều nguyên nhân được phân loại 

như: Vướng mắc về nguồn gốc đất đai, về giá đất và đơn giá tài sản, vật kiến trúc, 

cây cối để tính bồi thường, về nhận thức và ý thức của một số bộ phận người dân, 

về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, về công tác hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế. 

Đặc biệt những khó khăn, vướng mắc đối với việc triển khai thực hiện các dự án 

tái định cư; các công trình, dự án nhận bàn giao từ Ban GPMB&PTQĐ tỉnh như dự 

án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu đào tạo vận động viên 

thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Kim Long, huyện Tam Dương,... 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021. 
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- Tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt dự án. 

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đối với phần vốn chưa được phân khai, 

chưa đảm bảo đủ thủ tục ĐTXD cơ bản. 

- Tiếp tục thực hiện công tác BTGPMB, tuyên truyền vận động nhân dân ủng 

hộ nhận tiền BTGPMB, giao đất cho dự án. 

- Khởi công các dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công; tiếp tục đôn đốc nhà 

thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ, đẩy mạnh giải ngân hết vốn năm 2020 được 

phép kéo dài và vốn kế hoạch năm 2021. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu để đảm bảo giải ngân và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm việc chậm tiến độ thực hiện, giải ngân.  

- Đối với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công theo yêu cầu, tùy theo mức độ, xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ 

làm chủ đầu tư đối với các dự án khác. 

- Đến hết tháng 9 năm 2021 các dự án mới chưa khởi công, dự án chuyển 

tiếp chưa có hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước, dự án được chuyển nguồn vốn kéo dài 

năm 2020 sang năm 2021 chưa giải ngân hết số vốn được giao, sẽ bị thu hồi giảm 

chỉ tiêu kế hoạch để bố trí vốn cho dự án quan trọng khác cần đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành trong năm 2021 theo quy định. 

UBND huyện Tam Dương báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

6 tháng đầu năm 2021 và một số giải pháp thực hiện  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện; 

- ĐB HĐND huyện; 

- Cấc Chủ đầu tư thuộc huyện; Ban QLDA 

ĐT&XD huyện; 

- KBNN huyện Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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