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Đầu tư công năm 2020 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện Công văn số 979/SKHĐT-KTN ngày 11/7/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, 
trên cơ sở khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch của tỉnh Lạng Sơn và tình hình 
thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện, Uỷ 
ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2020 với nội dung như sau: 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
NĂM 2019 

Tổng chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn do huyện làm chủ đầu 
tư là 121.240 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh cân đối giao cho huyện làm 
chủ đầu tư là 11.858 triệu đồng, nguồn vốn theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND là 
9.422 triệu đồng,  nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững là 12.028 triệu đồng, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới là 25.300 triệu, vốn ngân sách tỉnh bổ sung là 23.495 triệu đồng 
(trong đó vốn Hà Nội hỗ trợ 20.000 triệu đồng), nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 
của huyện và nguồn thu xổ số kiến thiết là 39.137 triệu đồng. Ước lũy kế 6 tháng 
đầu năm giải ngân thanh toán là 59.162 triệu đồng, đạt 48,8% so với kế hoạch.  

I. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối giao cho huyện làm chủ 
đầu tư  

1. Dự án Trường THPT Hữu Lũng: Tổng mức đầu tư là 39.530 triệu 
đồng. Lũy kế giá trị giải ngân đến tháng 4/2019 là 35.115 triệu đồng. Dự án đã 
được phê duyệt quyết toán vốn với giá trị 35.263 triệu đồng. Số vốn còn thiếu là 
148 triệu đồng. 

2. Dự án Trường THPT Tân Thành: Tổng mức đầu tư là 56.276 triệu 
đồng, chỉ tiêu vốn giao đầu năm là 3.000 triệu đồng. Luỹ kế khối lượng thực hiện 
ước đạt 54.582 triệu đồng; luỹ kế khối lượng giải ngân thanh toán là 45.981 triệu 
đồng. Dự án hiện đã hoàn thành, tạm bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang tập 
trung hoàn thiện và lập hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán. 

3. Dự án mở rộng, nâng cấp mặt đường và hè phố thị trấn Hữu Lũng:  
Tổng mức đầu tư của dự án là 39.338 triệu đồng; Tổng mức đầu tư điều chỉnh 
theo Quyết định số 306/QĐ-UBND là 36.255 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn 
ngân sách tỉnh là 14.338 triệu đồng; nguồn vốn thu tiền sử dụng đất của huyện là 
21.917 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 7.758, trong đó: ngân sách tỉnh là 
1.758 triệu đồng; ngân sách huyện là 6.000 triệu đồng. Giá trị giải ngân thanh 
toán từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019 là 3.350 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải 
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ngân thanh toán từ khởi công đến hết tháng 6 năm 2019 là 25.930 triệu đồng. 
Khối lượng thực hiện ước đạt 34.443 triệu đồng. 

4. Trường THCS xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng: Tổng mức đầu tư của 
dự án là 19.703 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 phân bổ là 5.000 triệu đồng, 
Giá trị giải ngân thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019 là 5.000 triệu 
đồng Khối lượng thực hiện của dự án ước đạt 15.000 triệu đồng; lũy kế giải ngân 
từ khởi công đến tháng hết tháng 6 là 13.100 triệu đồng. Công trình đã co bản 
hoàn thành và tạm bàn giao đưa vào sử dụng. 

5. Dự án Trụ sở Đài truyền thanh, truyền hình huyện Hữu Lũng: Tổng 
mức đầu tư của dự án là 4.926 triệu đồng; chỉ tiêu vốn năm 2019 là 2.100 triệu 
đồng. Giá trị giải ngân thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019 là 2.000 
triệu đồng. Dự án đã quyết toán giá trị quyết toán là 4.464 triệu đồng. 

6. Dự án Quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Hữu Lũng: Tổng mức đầu tư 
của dự án là 2.837 triệu đồng; Lũy kế bố trí vốn từ khi khởi công đến hết niên độ 
ngân sách năm 2018 là 2.100 triệu đồng. Lũy kế thanh toán từ khi khởi công đến 
hết tháng 4 năm 2019 là 1.789 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành và được phê duyệt 
quyết toán với giá trị là 2.499 triệu đồng. Năm 2019 không được phân bổ vốn. 

II. Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: Tổng chỉ tiêu vốn 
phân bổ là 23.495 triệu đồng (trong đó, vốn Hà Nội hỗ trợ là 20.000 triệu đồng); 
phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp là 1.125 triệu đồng, số còn lại phân bổ cho 05 
dự án khởi công mới. Cụ thể: 

1. Dự án Trường mầm non xã Thiện Kỵ: Tổng mức đầu tư của dự án 
4.000 triệu đồng. Lũy kế vốn được giao đến tháng 4/2019 là 3.909 triệu đồng 
(Trong đó: ngân sách tỉnh 2.125 triệu đồng, Nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 
là 1.000 triệu đồng, Chương trình MTQG GNBV 784 triệu đồng). Ước khối lượng 
đến hết tháng 6/2019 đạt 3.500 triệu đồng. 

2. Dự án nhà văn hóa huyện: Tổng mức đầu tư của dự án là 21.992 triệu 
đồng; kế hoạch vốn năm 2019 phân bổ là 20.000 triệu đồng; dự án hiện đang triển 
khai thực hiện; ước thực hiện giải ngân thanh toán 6 tháng đầu năm 5.000 triệu 
đồng. 

3. Đối với các dự án khởi công mới đã khởi công 03 dự án Bếp ăn Trường 
MN Hữu Liên, Đô Lương, Minh Tiến. Dự án Trường mầm non xã Hòa Bình hiện 
đang trình hồ sơ Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến khởi công trong tháng 7/2019. 

III. Nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND  

UBND huyện đã có Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về 
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-
HĐND năm 2019, với tổng chỉ tiêu vốn là 9.422 triệu đồng; phân bổ cho 06 danh 
mục, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp 02 dự án  và hỗ 
trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ. Cụ thể: 

1. Dự án Trường mầm non xã Minh Hòa (chuyển đổi công năng sử 
dụng): Tổng mức đầu tư của dự án là 4.600 triệu đồng, chỉ tiêu vốn năm 2019 
phân bổ cho dự án là 3.576 triệu đồng (trong đó chuyển nguồn từ 2018 là 2.576 
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triệu đồng). Hiện đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự kiến sẽ tiếp tục thi công vào 
tháng 8 năm 2019.  

2. Dự án Trụ sở UBND xã Đô Lương: Tổng mức đầu tư của dự án là 
4.600 triệu đồng, chỉ tiêu vốn năm 2019 phân bổ cho dự án là 1.900 triệu đồng. 
Giá trị giải ngân thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 600 triệu đồng; 
Lũy kế giải ngân thanh toán từ khi khởi công đến hết 6/2019 là 3.291 triệu đồng. 
Dự án đã hoàn thành và tạm bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang hoàn thiện hồ 
sơ để tiến hành quyết toán công trình.  

3. Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Thắng: Tổng mức đầu tư của dự án là 
4.377 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 phân bổ là 890 triệu đồng. Lũy kế vốn 
được giao đến tháng 6/2019 là 990 triệu đồng. Khối lượng thực hiện đến 
30/6/2019 đạt 870 triệu đồng. 

4. Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Sơn: Tổng mức đầu tư của dự án là 4.537 
triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 phân bổ là 890 triệu đồng. Lũy kế vốn được 
giao đến tháng 6/2019 là 990 triệu đồng. Khối lượng thực hiện 30/6/2019 đạt 
1.000 triệu đồng.  

5. Dự án Trụ sở UBND xã Đồng Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 
4.500 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 phân bổ là 902 triệu đồng. Lũy kế vốn 
được giao đến tháng 6/2019 là 1.102 triệu đồng. Khối lượng thực hiện 30/6/2019 
đạt 1.100 triệu đồng. 6. Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và 
thuỷ lợi nhỏ:  

Tổng chỉ tiêu vốn phân bổ là 3.840 triệu đồng, bằng 40,76% so với tổng chỉ 
tiêu vốn giao. 

 Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông ước giải ngân thanh toán 3.600 triệu 
đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. Vốn hỗ trợ xi măng thủy lợi nhỏ hiện 
đang triển khai thực. 

IV. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới 

Tổng chỉ tiêu vốn huyện được phân bổ năm 2019 là 25.300 triệu đồng; 
phân bổ cho 06 dự án đã quyết toán và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 07 
dự án khởi công mới. Cụ thể: 

1. Dự án Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học xã Đồng Tân: Tổng mức 
đầu tư của dự án là 8.365 triệu đồng; Lũy kế bố trí vốn đến hết ngày 31/12/2018 
là 8.000 triệu đồng; Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 365 triệu đồng. Giá trị giải ngân 
thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 230 triệu đồng; Dự án đã hoàn 
thành và được phê duyệt quyết toán với giá trị là 8.230 triệu đồng. 

2. Dự án Trường mầm non xã Vân Nham: Tổng mức đầu tư của dự án là 
8.200 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 2.838 triệu đồng. Giá trị giải ngân 
thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 2.838 triệu đồng; Lũy kế giải ngân 
thanh toán từ khi khởi công đến hết 4/2019 là 8.000 triệu đồng Dự án đã hoàn 
thành và được phê duyệt quyết toán với giá trị là 8.102 triệu đồng. 
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3. Dự án Nhà văn hóa xã Vân Nham: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.700 
triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 193 triệu đồng; Dự án đã hoàn thành và 
được phê duyệt quyết toán với giá trị là 2.425 triệu đồng. 

4. Dự án Trường Mầm non xã Sơn Hà: Tổng mức đầu tư của dự án là 
6.200 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 2.249 triệu đồng. Giá trị giải ngân 
thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 1.000 triệu đồng; Lũy kế giải ngân 
thanh toán từ khi khởi công đến hết 4/2019 là 4.751 triệu đồng. Dự án đã hoàn 
thành tạm bàn giao đưa vào sử dụng, ước khối lượng thực hiện là 6.200 triệu 
đồng. 

5. Dự án Trạm y tế xã Sơn Hà: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.700 triệu 
đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 1.300 triệu đồng. Giá trị giải ngân thanh toán từ 
đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 500 triệu đồng; Lũy kế giải ngân thanh toán từ 
khi khởi công đến hết 4/2019 là 1.700 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành tạm bàn 
giao đưa vào sử dụng, ước khối lượng thực hiện là 2.700 triệu đồng. 

6. Dự án Nhà văn hóa xã Sơn Hà: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.897 
triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 1.235 triệu đồng. Giá trị giải ngân thanh 
toán từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 là 700 triệu đồng; Lũy kế giải ngân thanh 
toán từ khi khởi công đến hết 4/2019 là 2.165 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành 
tạm bàn giao đưa vào sử dụng, ước khối lượng thực hiện là 2.897 triệu đồng. 

7. Dự án sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã Cai Kinh: Tổng mức đầu tư của 
dự án là 900 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 900 triệu đồng. Dự án đã khởi 
công, khối lượng thực hiện đến hết 6/2019 là 500 triệu đồng. 

8. Dự án Trường mầm non xã Cai Kinh: Tổng mức đầu tư của dự án là 
13.031 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 5.220 triệu đồng. Dự án đang triển 
khai thi công, khối lượng thực hiện đến hết 6/2019 khoảng 500 triệu đồng. 

9. Dự án nhà văn hóa xã Cai Kinh: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.916 
triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2019 là 1.200 triệu đồng. Dự án đã khởi công, khối 
lượng thực hiện đến hết 6/2019 khoảng 500 triệu đồng. 

10. Hoàn thiện thủ tục đầu tư cho 04 dự án khởi công mới năm 2019: 
Trường mầm non xã Nhật Tiến; Trường tiểu học xã Nhật Tiến, Trường mầm non 
xã Hòa Lạc; Trường tiểu học xã Hòa Lạc. Dự kiến các công trình sẽ khởi công 
trong tháng 7 năm 2020. 

V. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Tổng chỉ tiêu vốn huyện được phân bổ năm 2019 là 12.028 triệu đồng; 
phân bổ 4.155 triệu đồng cho 14 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 
01 dự án chuyển tiếp và 29 dự án khởi công mới. 

Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hiện đang hoàn 
thiện hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán.  

Đối với các dự án khởi công mới đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 
và hiện đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trong 6 tháng đầu năm đã thực 
hiện khởi công mới 11 dự án. Còn lại các dự án sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 
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để trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tiến hành khởi công 
trong tháng 7/2019. 

VI. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và vốn thu xổ số kiến thiết: Tổng 
chỉ tiêu vốn giao là 39.137 triệu  đồng; phân bổ cụ thể như sau: 

- Phân bổ cho các dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai: 3.500 
triệu đồng. 

- Phân bổ cho các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tạo 
quỹ đất: 7.600 triệu đồng. 

- Phân bổ 4.800 triệu đồng thanh toán nợ cho 05 dự án hoàn thành của xã 
Đồng Tân và Minh Sơn về đích năm 2016 và 6.000 triệu đồng phân bổ thanh toán 
khối lượng hoàn thành của dự án mở rộng, nâng cấp đường nội thị thị trấn Hữu 
Lũng. 

- Phân bổ cho 06 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019 với tổng số tiền 
là 10.163. Cụ thể Dự án Trường Mầm non Vĩnh Thịnh 3.500 triệu đồng; Trường 
Mầm non Lâm Trường 2.500 triệu đồng; Các dự án chợ và nhà đoàn thể của xã 
Vân Nham là 3.163 triệu đồng; Trường Mầm non xã Thiện Kỵ là 1.000 triệu 
đồng. 

- Phân bổ cho các dự án khởi công mới là 4.820 triệu đồng. Cụ thể Dự án 
mở rộng, nâng cấp đường nội thị thị trấn Hữu Lũng giai đoạn 2 là 3.000 triệu 
đồng; dự án 02 phòng học Trường Tiểu học xã Đô lương là 600 triệu đồng; dự án 
Cải tạo sửa chữa cảnh quan khu vực phía trước nghĩa trang liệt sỹ huyện là 350 
triệu đồng; Nhà vệ sinh trường học là 870 triệu đồng. 

- Số còn lại hỗ trợ cho các đơn vị sửa chữa và nhà văn hóa thôn là 1.967 
triệu đồng. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2019 

1. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; thanh toán các khối lượng công trình đã hoàn thành và có 
chỉ tiêu vốn phân bổ trong Kế hoạch năm 2019. Rà soát và hoàn thiện hồ sơ các 
công trình chưa được phân bổ vốn trình tỉnh điều chỉnh bổ sung vốn để thanh 
toán. 

2. Hoàn thiện nhanh hồ sơ các công trình đầu tư mới để tổ chức khởi công. 

 3. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình và thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường vai trò giám sát cộng 
đồng trong các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. 

4. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án chuyển 
tiếp có vướng mắc về mặt bằng và các dự án đầu tư mới.  

5. Tổ chức thực hiện tốt các quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối 
với các dự án, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, thẩm tra dự án 
và quyết toán công trình tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước. 
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C. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG TỔ 
CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Thuận lợi: 

- Công tác quản lý điều hành kế hoạch xây dựng cơ bản được thực hiện 
theo hệ thống văn bản pháp quy của Trung ương và của tỉnh tương đối đồng bộ, 
hoàn chỉnh. 

- Có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, chính quyền huyện và sự 
quan tâm giúp đỡ thường xuyên của các ban, ngành thuộc tỉnh trong tổ chức thực 
hiện kế hoạch. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch được thực hiện tốt, có sự 
phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên của ban quản lý dự án, thực 
hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, quy trình quản lý đầu tư các dự án và chú trọng 
công tác quản lý chất lượng công trình, quyết toán và giải ngân thanh toán khối 
lượng hoàn thành. 

2. Hạn chế: 

- Nguồn vốn phân bổ cho các dự án còn ở mức độ thấp so với nhu cầu vốn 
làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số dự án tỷ lệ huy động nguồn vốn đối 
ứng yêu cầu đối với cấp huyện cũng ở mức độ cao mà nguồn vốn ngân sách 
huyện khó có khả năng cân đối làm cho việc thanh quyết toán công trình bị kéo 
dài. 

- Trong tổ chức thực hiện dự án, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm 
so với kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công xây lắp còn kéo dài, 
chất lượng công trình chưa cao. Công tác giám sát đầu tư các công trình đôi lúc, 
đôi nơi chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Tiến độ thanh quyết toán công 
trình còn kéo dài do nhà thầu chưa tích cực phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành 
theo thời gian quy định của Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ. 

D. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

I. Mục tiêu tổng quát: Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm, bàn giao 
đưa vào sử dụng các dự án chuyển tiếp được đầu tư trước năm 2020 với chất 
lượng cao. Tập trung đầu tư có trọng điểm những dự án có hiệu quả, có tính khả 
thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn huyện. Nâng 
cao năng lực quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư tránh lãng phí và phòng chống 
tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 

II.  Mục tiêu cụ thể: 

Tổng mức đầu tư các dự án trên địa bàn dự kiến bố trí trong kế hoạch năm 
2020 là 105.848 triệu đồng. Trong đó: Nhu cầu vốn ngân sách tỉnh cân đối giao 
cho huyện làm chủ đầu tư là 7.962 triệu đồng; vốn Nghị quyết 03 là 9.480 triệu 
đồng; nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 45.729 triệu 
đồng (trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 
39.767 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 5.962 
triệu đồng); nguồn vốn thu tiền sử dụng đất của huyện năm 2020 và thu sổ xố 
kiến thiết là 40.000 triệu đồng. Căn cứ vào tình hình cụ thể, tiến độ triển khai các 
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dự án có thể bố trí một số mục tiêu cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2020 như sau: 

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh giao cho huyện làm chủ đầu tư: 

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 

Tổng chỉ tiêu vốn dự kiến là 7.982 triệu đồng phân bổ cụ thể như sau: 

Thanh toán cho các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2019 gồm: 

+ Trường THPT Tân Thành 1.382 triệu đồng. 

+ Dự án Trường THCS xã Đồng Tân là 6.600 triệu đồng. 

1.2. Nguồn vốn Nghị quyết 03: 

Tổng chỉ tiêu vốn dự kiến là 9.480 triệu đồng, phân bổ cho dự án cụ thể 
như sau: 

- Phân bổ thanh toán nợ cho 03 dự án hoàn thành năm 2019 là 5.640 triệu 
đồng, trong đó: 

+ Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Thắng là 1.880 triệu đồng. 

+ Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Sơn là 1.880 triệu đồng. 

+ Dự án Trụ sở UBND xã Đồng Tiến là 1.880 triệu đồng. 

- Hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn và thuỷ lợi là 3.840 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất của huyện:  

Tổng chỉ tiêu vốn dự kiến là 40.000 triệu đồng, phân bổ cho các dự án hoàn 
thành năm 2019 và các dự án chuyển tiếp năm 2020. 

4. Nguồn thu sổ xố kiến thiết: Tổng chỉ tiêu vốn dự kiến là 550 triệu đồng 
và dự kiến hỗ trợ xây dựng các phòng học trên địa bàn huyện. 

5. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng chỉ tiêu vốn 
dự kiến cho đầu tư phát triển là 45.729 triệu đồng, chi tiết phân bổ như sau: 

5.1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 5.962 triệu 
đồng thanh toán nợ cho các dự án thực hiện năm 2019 của 08 xã là 2.762 và thôn 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện là 3.200 triệu đồng. 

5.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 39.767 
triệu đồng. Cụ thể: 

- Phân bổ thanh toán cho các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 là     
22.817 triệu đồng. Trong đó: 

+ Dự án Trường Mầm non xã Cai Kinh: Tổng mức đầu tư của dự án là 
13.031 triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 5.220 triệu đồng; kế 
hoạch vốn năm 2020 là 7.380 triệu đồng. 

+ Dự án Nhà văn hóa xã Cai Kinh: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.916 
triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 1.200 triệu đồng; kế hoạch 
vốn năm 2020 là 1.600 triệu đồng. 
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+ Dự án Trường tiểu học xã Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư của dự án là 5.243 
triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 2.200 triệu đồng; kế hoạch 
vốn năm 2020 là 3.043 triệu đồng. 

+ Dự án Trường mầm non xã Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư của dự án là 6.200 
triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 2.400 triệu đồng; kế hoạch 
vốn năm 2020 là 3.600 triệu đồng. 

+ Dự án Trường tiểu học xã Nhật Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 
6.500 triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 2.600 triệu đồng; kế 
hoạch vốn năm 2020 là 3.700 triệu đồng. 

+ Dự án Trường mầm non xã Nhật Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 
6.500 triệu đồng; nguồn vốn đã được phân bổ năm 2019 là 2.600 triệu đồng; kế 
hoạch vốn năm 2020 là 3.494 triệu đồng. 

- Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2020 là 16.950 triệu đồng. 
Trong đó: 

+ Dự án Nhà văn hóa xã Nhật Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 3.500 
triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 3.300 triệu đồng. 

+ Dự án Trạm y tế xã Nhật Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.800 triệu 
đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 2.600 triệu đồng. 

+ Dự án Nhà văn hóa xã Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư của dự án là 3.000 
triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 2.800 triệu đồng. 

+ Dự án Trạm y tế xã Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.800 triệu 
đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 2.600 triệu đồng. 

+ Dự án 03 phòng học chức năng và nhà hiệu bộ trường THCS xã Hòa Lạc: 
Tổng mức đầu tư của dự án là 2.550 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 2.350 
triệu đồng. 

+ Dự án Nhà hiệu bộ trường Tiểu học xã Hòa Lạc: Tổng mức đầu tư của dự 
án là 1.200 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 1.100 triệu đồng. 

+ Dự án 02 phòng học chức năng và nhà hiệu bộ trường THCS xã Nhật 
Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 2.100 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 
1.900 triệu đồng. 

+Bưu điện văn hóa xã Nhật Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 300 triệu 
đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 300 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. Giải pháp thực hiện: 

Để thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp kế hoạch đầu tư công năm 2020, 
cấp uỷ và chính quyền huyện tập chung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị 
đầu tư cho các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công 
các dự án chuyển tiếp, nâng cao năng lực quản lý dự án và chú trọng công tác 
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quản lý chất lượng công trình và chủ động việc giải ngân thanh toán cho các khối 
lượng hoàn thành khi có đủ điều kiện thanh toán. 

Tập trung giải quyết các vướng mắc về nhu cầu vốn, có báo cáo thường 
xuyên về công tác quản lý vốn và đề xuất cân đối nguồn vốn cho các dự án. Đảm 
bảo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu vốn cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phù 
hợp với tình hình triển khai các dự án trong năm 2020. 

Trên đây là nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện 
Hữu Lũng./. 
 
Nơi nhận:                                                 
- UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT tỉnh; 
- Sở Tài chính tỉnh; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng TC-KH, KT&HT; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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