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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Gia Tân, ngày 14 tháng 10 năm 2022
    

 BÁO CÁO
Về việc đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 

(Kèm theo công văn số  /CV-TCKH ngày   /10/2022 của UBND huyện Gia Lộc)

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 
tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-
2025 của tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 
của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 HĐND 
huyện khóa XIX về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-
2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn của UBND huyện Gia Lộc về báo cáo tình hình giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Qua 9 tháng triển khai tổ chức thực hiện và ước thực hiện kế hoạch đầu tư 
công năm 2022, kết quả thực hiện như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022: 20 tỷ, 100 triệu đồng. 
Trong đó:

Kế hoạch vốn đầu tư công được giao đầu năm: 11 tỷ đồng
Kế hoạch vốn đầu tư công được bổ sung trong năm: 9 tỷ 100 triệu đồng. ( 

Thu từ nguồn đất đấu giá làm nhà ở)
2. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công đến 30/9/2022: 
a. Tổng số vốn đã phân bổ: 20 tỷ, 100 triệu đồng. Trong đó:
- Phân bổ vốn cho 14 công trình với tổng số tiền là 20 tỷ, 100 triệu đồng
b. Tổng số vốn chưa phân bổ: 0 triệu đồng
3. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tính:
- Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tính đến 30/9/2022:
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UBND xã đã thực hiện giải ngân được 9 tỷ 618 triệu đồng cho 10 công 
trình, vốn chủ yếu tập trung thu từ nguồn đất giá chuyển mục đích sang làm nhà 
ở và một phần thu từ nguồn đất dôi dư, xen kẹp.

Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2022 UBND xã đang xây dựng và sửa chữa 
tiếp 04 công trình; 03 công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2022 và 
01 công trình dự kiến hoàn thành vào tháng đầu tháng 12 năm 2022.

Tổng nguồn vốn đã bố trí giải ngân cho 04 công trình này là 9 tỷ 897 triệu 
đồng.

II. Nguyên nhân, giải pháp:
Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025, và đặc biệt là 

thực hiện công văn số 95/CV/KTNS ngày 12/10/2022 của Ban KTNS tỉnh Hải 
Dương về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Để đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao cho. UBND xã Gia Tân đã 
tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, 
tranh thủ thời tiết khô ráo để hoàn thành một số hạng mục công trình còn lại 
xong trước ngày 20/12/2022. Bên cạnh đó UBND xã phải kiểm tra kỹ, giám sát 
khối lượng công việc hoàn thành để kịp thời bổ sung nguồn vốn thanh toán giải 
ngân nốt số vốn còn lại theo kế hoạch đề ra.

 Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2022 của UBND xã GiaTân./. 

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA TÂN
CHỦ TỊCH 

Phạm Duy Thoại
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