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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/04/2017 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chế độ lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư
công;
Thực hiện Công văn số 295/SKHĐT-TH ngày 03/02/2021 về việc báo cáo
tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020;
Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện, như sau:
1. Khối lượng thực hiện và giải ngân từng dự án (thời gian thực hiện
đến 31/12/2020 và giải ngân đến 31/01/2021): Tổng kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2020 trên địa bàn huyện là 137.076 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách địa phương là 37.308 triệu đồng (vốn trong cân đối theo tiêu
chí tỉnh đầu tư là 3.972 triệu đồng, vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu
tư là 15.600 triệu đồng, tiền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới là
1.900 triệu đồng, tiền sử dụng đất huyện là 1.436 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết
là 14.400 triệu đồng);
- Ngân sách Trung ương là 97.868 triệu đồng (hỗ trợ Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 61.424 triệu đồng, Chương trình 30a là
23.546 triệu đồng, Chương trình 135 là 12.898 triệu đồng).
- Vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 1.900 triệu đồng (cấp tạm ứng
tiền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới).
1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ ngày
01/01/2020 đến 31/12/2020: Tổng giá trị khối lượng thực hiện kế hoạch đầu tư
công năm 2020 đến hết 31/12/2019 là 134.713/137.076 triệu đồng, đạt 98,3% kế
hoạch vốn giao, cụ thể:
- Khối lượng thực hiện vốn cân đối ngân sách địa phương là 35.678/37.308
triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch;
- Khối lượng thực hiện vốn ngân sách Trung Hỗ trợ Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 61.063/61.424 triệu đồng, đạt 99,4% kế
hoạch;
- Khối lượng thực hiện vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình
30a là 23.234/23.546 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch;
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- Khối lượng thực hiện vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình
135 là 12.839/12.898 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch;
1.2. Kết quả giải ngân giải ngân kế hoạch đầu tư công đến 31/01/2020:
Tổng giá trị giải ngân là 134.713/137.076 triệu đồng đạt 98,3% kế hoạch. Trong
đó:
- Khối lượng giải ngân vốn ngân sách địa phương là 35.678/37.308 triệu
đồng, đạt 95,6%.
- Khối lượng giải ngân vốn ngân sách Trung ương:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là
61.063/61.424 triệu đồng, đạt 99,4%.
+ Chương trình 30 là 23.234/23.546 triệu đồng, đạt 98,7%.
+ Chương trình 135 là 12.839/12.898 triệu đồng, đạt 99,5%.
- Khối lượng thực hiện và giải ngân chi tiết từng dự án (Có biểu chi tiết
kèm theo).
2. Đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
2.1. Mức độ độ đạt được so với kế hoạch
- Về khối lượng thực hiện đạt 98,3%.
- Về kết quả giải ngân đạt 98,3% kế hoạch.
2.2. Tác động của vốn đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các
nguồn vốn khác và kết quả về phát triển kinh tế xã hội
- Thực hiện kế hoạch đầu tư công đã giúp chủ đầu tư chủ động phân bổ,
cân đối các nguồn vốn đầu tư để tập trung đầu tư cho các dự án đã được phê
duyệt kế hoạch đầu tư công giúp cho cơ quan thẩm định, phê duyệt chủ động
trong việc thực hiện kế hoạch;
- Chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế
hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ và chậm giải ngân sang các dự án khác
theo đúng quy định của Luật Đầu tư công để phù hợp với tình hình thực tế, phù
hợp với khả năng giải ngân.
- Kế hoạch đầu tư công đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các
mục tiêu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 05 năm 2016 –
2020, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và các định
hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tiếp theo. Thông qua việc thực hiện kế
hoạch đầu tư công đã xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo nhiều
chuyển biến tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vốn đầu tư
công trên địa bàn huyện đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại trung tâm
huyện cũng như trên địa bàn các xã thuộc huyện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ
thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như của các thành
phần kinh tế khác đầu tư vào địa bàn huyện để từng bước phát triển kinh tế xã
hội, cải thiện đời sống văn hóa và cải thiện mức thu nhập của nhân dân trên địa
bàn.
2.3. Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công
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Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giúp cho địa phương chủ động thực
hiện được kế hoạch. Chủ động bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án
không thuộc trong kế kế hoạch đầu tư công.
2.4. Tình hình quản lý đầu tư công
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Sở
ngành, Uỷ ban nhân dân huyện Kông Chro đã thực hiện đúng quy trình về thủ
tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực theo quy định của Luật Đấu thầu.
- Công tác giám sát tiến độ thực hiện các dự án hoàn thành bàn giao đưa
vào sử dụng đảm bảo tiến độ và chất lượng, các dự án bàn giao đưa vào sử dụng
phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
- Việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả, hợp
lý, không có thất thoát, lãng phí vốn; giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch giao, thời
gian thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.
2.5. Những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong
việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và các giải pháp xử lý
- Tồn tại, hạn chế: Thời gian từ triển khai đến khi thực hiện lựa chọn nhà
thầu để thực hiện các dự án thường kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện
cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công.
- Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư
công: Các dự án đầu tư phần lớn phải tiến hành các thủ tục chào hàng cạnh tranh
và đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công.
- Đề xuất các giải pháp: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như việc giải
ngân vốn đầu tư công thì cần có cơ chế phù hợp để các chủ đầu tư thực hiện
đồng bộ việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, giảm bớt thời gian từ
khi chuẩn bị đến khi lựa chọn nhà thầu đối với các dự án có tổng mức đầu tư
thấp.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 của
Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Gia Lai tổng hợp, báo cáo./
Nơi nhận:
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- Lãnh đạo Văn phòng;
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