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KẾ HOẠCH 

Đầu tư công năm 2022 huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Công văn số 1259/SKHĐT-QLĐTC, ngày 29/7/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: 

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

CÔNG  NĂM 2021 

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2021  

Tổng kế hoạch vốn NSNN giao trong năm 2021 là 66.717 triệu đồng (kế 

hoạch vốn giao đầu năm là: 51.717 triệu đồng và kế hoạch vốn bổ sung trong năm 

là: 15.000 triệu đồng). Trong đó, vốn ngân sách tỉnh cân đối giao cho huyện làm 

chủ đầu tư là 5.804 triệu đồng, nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND là 

9.363 triệu đồng, nguồn vốn thu tiền sử dụng là 45.000 triệu đồng, nguồn vốn sổ xố 

kiến thiết là 550 triệu đồng, nguồn thu khác ngân sách huyện là 4.000 triệu đồng và 

nguồn tăng thu tiết kiệm chi là 2.000 triệu đồng. Giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 

31/7/2021 là 17.596 triệu đồng, đạt 26,4% kế hoạch giao. Ước giải ngân vốn đến 

31/12/2021 là 60.854 triệu đồng, đạt 91,2% kế hoạch vốn. Cụ thể: 

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đổi giao cho huyện làm chủ đầu 

tư 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2021 là 5.804 triệu đồng, phân bổ cho 05 dự 

án. Giá trị giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đến ngày 31/7/2020 đạt 2.000 triệu 

đồng, đạt 34,5% so với kế hoạch. Tình hình thực hiện các dự án như sau: 

- Dự án Trường THCS xã Đồng Tân: Tổng mức đầu tư là 19.703 triệu đồng, 

chỉ tiêu vốn giao đầu năm là 1.000 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến hết tháng 

7/2021 là 16.200 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành, tạm bàn giao đưa vào sử 

dụng và hiện đang lập hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán.  

- Dự án Cấp nước sinh hoạt xã Vân Nham: Tổng mức đầu tư là 4.981 triệu 

đồng, chỉ tiêu vốn giao đầu năm là 604 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí đến hết tháng 

7/2021 là 1.062 triệu đồng. 
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- Dự án Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn: Tổng mức 

đầu tư là 7.030 triệu đồng; chỉ tiêu vốn năm 2021 phân bổ là 2.000 triệu đồng. Lũy 

kế khối lượng thực hiện đến 31/7/2021 đạt 6.000 triệu đồng; luỹ kế khối lượng giải 

ngân thanh toán đến tháng 7/2021 là 2.000 triệu đồng. Công trình hiện đang thi 

công khối lượng bổ sung phát sinh.  

- Dự án Hỗ trợ giải phóng mặt bằng Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 

ĐT.242, đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng: Tổng mức đầu tư của dự 

án là 51.782 triệu đồng (trong đó Ngân sách tỉnh: 15.000 triệu đồng, Ngân sách 

huyện: 10.487 triệu đồng và nguồn vốn của Chủ đầu tư: 26.295 triệu đồng). Chỉ 

tiêu vốn giao đầu năm là 2.000 triệu đồng. Luỹ kế khối lượng thực hiện đến 

31/7/2021 ước đạt 600 triệu đồng. 

- Dự án Trường mầm non 2 xã Minh Sơn: Dự án đang thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư. Chỉ tiêu vốn giao đầu năm 2021 là 200 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn theo NQ 03/2016/NQ-HĐND  

Tổng chỉ tiêu vốn phân bổ năm 2021 là 9.363 triệu đồng. Phân bổ cho 06 

danh mục gôm: 04 dự án hoàn thành và chuyển tiếp, 01 dự án khởi công mới và hỗ 

trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ. Thanh toán kế hoạch 

vốn đầu tư giao tính đến ngày 31/7/2021 là 5.062 triệu đồng, đạt 54,1% so với kế 

hoạch vốn giao. Ước đến hết năm 2021 giải ngân thanh toán là 9.119 triệu đồng, 

đạt 97,4% kế hoạch vốn. Tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

2.1. Đối với các dự án hoàn thành và chuyển tiếp 

- Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Thắng: Tổng mức đầu tư của dự án là 4.537 

triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2021 phân bổ là 886 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí cho 

dự án đến tháng 7/2021 là 4.481 triệu đồng. Hiện dự án đã hoàn thành và được phê 

duyệt quyết toán; khối lượng hoàn thành đạt 4.423 triệu đồng. 

- Dự án Trụ sở UBND xã Hòa Sơn: Tổng mức đầu tư của dự án là 4.500 

triệu đồng. Chỉ tiêu vốn giao đầu năm là 1.259 triệu đồng. Lũy kế vốn được giao 

đến hết 31/7/2021 là 4.409 triệu đồng. Dự án hiện đã hoàn thành và được phê duyệt 

quyết toán; khối lượng hoàn thành đạt 4.382 triệu đồng. 

- Dự án Trụ sở UBND xã Đồng Tiến: Tổng mức đầu tư của dự án là 4.377 

triệu đồng. Chỉ tiêu vốn năm 2021 phân bổ là 1.203 triệu đồng. Lũy kế vốn bố trí 

cho dự án đến tháng 7/2021 là 4.355 triệu đồng. Dự án đã được phê duyệt quyết 

toán với khối lượng hoàn thành đạt 4.316 triệu đồng. 

- Dự án Trường mầm non xã Minh Hòa (Chuyển đổi công năng): Tổng mức 

đầu tư của dự án là 5.660 triệu đồng. Chỉ tiêu vốn giao đầu năm là 796 triệu đồng. 

Lũy kế vốn bố trí cho dự án đến 31/7/2021 là 5.660 triệu đồng. Khối lượng hoàn 

thành đến hết tháng 7/2021 đạt 5.660 triệu đồng.  
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2.2. Đối với các dự án khởi công mới  

- Dự án trụ sở UBND xã Yên Vượng: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư. Dự kiến khởi công trong quý III/2021. Chỉ tiêu vốn năm 2021 phân bổ là 1.844 

triệu đồng. 

- Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và thuỷ lợi nhỏ: Tổng chỉ 

tiêu vốn phân bổ là 3.375 triệu đồng. Lũy kế khối lượng thanh toán đến 31/7/2021 

là 1.838 triệu đồng, đạt 54,5% kế hoạch vốn giao.  

3. Nguồn thu tiền sử dụng đất 

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư giao trong năm 2021 là 45.000 triệu đồng 

(trong đó, kế hoạch giao đầu năm là 36.000 triệu đồng và kế hoạch giao bổ sung 

trong năm là 9.000 triệu đồng), cụ thể: 

- Phân bổ cho các dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai: 8.989 

triệu đồng. 

- Phân bổ cho 05 dự án hoàn thành và chuyển tiếp: 3.502 triệu đồng. 

- Phân bổ cho 24 dự án khởi công mới và 01 dự án chuẩn bị đầu tư (Trụ sở 

UBND xã Minh Sơn) với tổng số tiền là 26.614 triệu đồng. 

- Phân bổ cho 08 dự án chuẩn bị đầu tư Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới: 800 triệu đồng; 

- Hỗ trợ giải phòng mặt bằng và xây dựng nhà văn hóa thôn: 5.095 triệu 

đồng. 

Hiện 80% dự án khởi công mới đã được phê duyệt đầu tư (Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật); các dự án còn lại đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để trình phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư giao tính đến ngày 

31/7/2021 là 9.984 triệu đồng, đạt 22,2% so với kế hoạch vốn giao. Ước đến hết 

năm 2021 giải ngân thanh toán là 40.181 triệu đồng, đạt 89,3% kế hoạch vốn. 

4. Nguồn thu từ sổ xố kiến thiết 

Tổng số kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 550 triệu đồng, phân bổ cho 

dự án Xây mới Khu hiệu bộ và 04 phòng học bộ môn Trường THCS xã Sơn Hà. 

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư giao tính đến ngày 31/7/2021 là 550 triệu đồng, 

đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. 

5. Nguồn vốn khác 

Kế hoạch vốn giao bổ sung trong năm 2021 là 6.000 triệu đồng, phân bổ cho 

04 dự án khởi công mới và hỗ trợ 2.000 tấn xi măng làm đường giao thông nông 

thôn. Ước giá trị thanh toán kế hoạch vốn đến hết 31/12/2021 là 5.200 triệu đồng, 

đạth 86,7% kế hoạch vốn giao. 

 

II. Tình hình quyết toán dự án hoàn thành 
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Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành là 38 dự án. 

Số vốn còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn 

thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 11.760 triệu đồng; số dự án đã hoàn 

thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 7 năm 2021 là 05 dự án, 

dự kiến đến hết năm 2021 quyết toán 100% các dự án. 

III. Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết 19/NQ-CP 

ngày 10/02/2021, Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 10/3/2021, Nghị quyết 48/NQ-CP 

ngày 06/5/2021, Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/7/2021, Nghị quyết 63/NQ-CP 

ngày 29/7/2021,… của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 

số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 

156/UBND-KT ngày 06/02/2021, 162/UBND-KT ngày 07/02/2021, 1014/UBND-

KT ngày 27/7/2021 và các văn bản của UBND huyện: Công văn số 207/UBND-

TCKH, ngày 22/02/2021; Công văn số 230/UBND-TCKH, ngày 26/02/2021 và 

Công văn số 933/UBND-TCKH, ngày 07/7/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2021, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt và vượt 

mục tiêu đề ra. 

IV. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 và nguyên nhân 

1. Đối với các dự án khởi công mới, trong 07 tháng đầu năm 2021 hầu hết 

đang triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư nên khối lượng để giải ngân 

thanh toán còn thấp. 

2. Công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của các 

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế còn chậm. 

3. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án. 

4.  Do từ tháng 5/2021 trên địa bàn huyện có ca dương tính với SARS- COVID 

2 và tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn trong đó có công tác triển khai đầu tư xây dựng cơ bản. 

V. Giải pháp trong những tháng cuối năm 2021 

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 2021.  

2. Tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư 

công 2021, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, điều chuyển kế hoạch 

vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án đang có nhu cầu 

vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của huyện đạt ở mức cao nhất; có biện pháp 
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xử lý, kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc các chủ đầu tư không giải ngân hết kế 

hoạch vốn được giao, phải hủy dự toán. 

3. Các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia, thành viên ban chỉ 

đạo Chương trình tiếp tục tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã. 

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.  

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

I. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công 2022 

Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 theo 

các nguyên tắc cụ thể sau: 

1. Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị 

định hướng dẫn, và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2022. 

2. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; các 

nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư 

công 05 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện, xác định dự án đầu tư trọng tâm, 

trọng điểm thực hiện trong năm 2022; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên; triệt 

để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải. 

3. Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 và kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 phải phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 được phê duyệt. Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn NSNN phải 

thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN 

giai đoạn 2021-2025. 

4. Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án so với thời gian 

tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử 

dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. 

5. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên:  

Ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với 

tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2022.  

6. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng 

xây dựng cơ bản (nếu có); 
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- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự 

án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư; 

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;  

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự 

án khởi công mới; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được 

chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện. 

II. Dự kiến danh mục đầu tư công năm 2022 

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

tư  

Dự kiến phân bổ năm 2022 là 46.303 triệu đồng, phân bổ thanh toán cho 06 

dự án (trong đó 02 dự án hoàn thành, 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2022, 01 dự 

án dự kiến hoàn thành sau năm 2022 và 01 dự án khởi công mới năm 2022). 

2. Đối với nguồn Ngân sách huyện 

Kế hoạch vốn đầu tư công dự kiến phân bổ năm 2022 từ nguồn Ngân sách 

huyện là 44.250 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn Nghị quyết 03: Dự kiến năm 2022 phân bổ số tiền là 10.000 triệu 

đồng. Trong đó, phân bổ cho 02 dự án dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: 4.700 

triệu đồng, hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn và thuỷ lợi: 3.000 triệu đồng và 01 

dự án khởi công mới năm 2022: 2.300 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất: Dự kiến năm 2022 

phân bổ số tiền cho 32 dự án với số tiền là 30.000 triệu đồng. Trong đó, phân bổ 

cho 03 dự án hoàn thành trước 31/12/2021: 1.848 triệu đồng; 22 dự án dự kiến 

hoàn thành năm 2022: 22.152 triệu đồng; 01 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 

2022: 2.000 triệu đồng và 06 dự án khởi công mới năm 2022: 4.000 triệu đồng. 

- Nguồn thu khác ngân sách huyện và nguồn tăng thu tiết kiệm chi: Năm 

2022, dự kiến phân bổ cho 04 dự án với số tiền là 4.250 triệu đồng. Trong đó, phân 

bổ cho 03 dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: 1.650 triệu đồng và 01 dự án dự 

kiến hoàn thành sau năm 2022: 2.600 triệu đồng. 

3. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương 

Chỉ tiêu vốn đầu tư năm 2022 dự kiến là 61.860 triệu đồng. Cụ thể: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 43.000 triệu 

đồng; phân bổ cho 05 dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: 17.500 triệu đồng và 20 

dự án khởi công mới năm 2022: 25.500 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.860 triệu đồng.  

 (Chi tiết tại biểu kèm theo) 
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III. Giải pháp thực hiện 

1. 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 

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. 

2. 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 2022. 

Trên đây là nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở: KH&ĐT; Tài chính; NN&PTNT; 

LĐ-TB&XH; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Văn phòng điều phối NTM; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn của huyện; 

- Ban QLDA huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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