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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB 5 tháng, ước 6 tháng  

và kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2022. 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022, Công văn số 12/HĐND ngày 14/3/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về việc thống nhất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn và sử dụng nguồn dự 

phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025; bổ 

sung KH vốn và danh mục đầu tư XDCB năm 2022 nguồn ngân sách thành phố; 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB 5 

tháng, ước 6 tháng và kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2022, cụ thể 

như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XDCB 5 THÁNG, 

ƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022. 

I. NGUỒN VỐN VÀ CƠ CẤU PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB do thành phố quản lý là 581 tỷ 869 triệu 

đồng, chi tiết như sau: 

1. Vốn NS tỉnh giao thành phố chủ đầu tư: 167 tỷ 189 triệu đồng1. 

Được bố trí cho 04 công trình chuyển tiếp, kế hoạch vốn 102 tỷ 189 triệu 

đồng và 02 công trình đầu tư mới, kế hoạch vốn 65 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư từ NS địa phương:  414 tỷ 680 triệu đồng, gồm: 

2.1. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm (theo Nghị quyết 209/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố): 309 tỷ 680 triệu đồng2, 

bố trí cho 24 công trình chuyển tiếp và vốn chờ quyết toán với kế hoạch vốn 225 

tỷ 200 triệu đồng3; 09 công trình đầu tư mới năm 2022 và lĩnh vực khoa học 

công nghệ với kế hoạch vốn 83 tỷ 480 triệu đồng4; 04 công trình chuẩn bị đầu tư 

giai đoạn 2023-2025 với kế hoạch vốn 01 tỷ đồng. 

                                                 
1 Vốn ngân sách TW: 30 tỷ đồng; vốn XDCB tập trung 60 tỷ 189 triệu đồng; Thu SDĐ của tỉnh 77 tỷ đồng. 

2 Vốn phân cấp 29 tỷ 400 triệu đồng; Thu tiền SDĐ 286 tỷ đồng (gồm: Thu bán đấu giá QSDĐ:250 tỷ đồng, Thu 

CMĐSDĐ toàn thành phố: 36 tỷ đồng); Dự phòng ngân sách cho lĩnh vực đầu tư: - 05 tỷ 720 triệu đồng. 
3 GD&ĐT 03 công trình, kế hoạch vốn: 18 tỷ đồng; Giao thông – hạ tầng kỹ thuật 09 công trình, kế hoạch vốn: 36 

tỷ 600 triệu đồng; Quy hoạch 04 dự án, kế hoạch vốn: 14 tỷ 800 triệu đồng; TM-DV 01 công trình, vốn bố trí: 09 tỷ đồng; 

Quốc phòng 01 công trình, vốn bố trí 07 tỷ đồng; GPMB 05 dự án, kế hoạch vốn: 132 tỷ 800 triệu đồng; VH-XH 01 công 

trình, vốn bố trí 04 tỷ đồng; Vốn bố trí công tác chờ quyết toán: 03 tỷ đồng. 
4 GD&ĐT 03 công trình, kế hoạch vốn: 15 tỷ đồng; Giao thông 04 công trình, kế hoạch vốn: 39 tỷ 480 triệu đồng; 

VH-XH 01 công trình, vốn bố trí 17 tỷ đồng; GPMB 01 dự án, kế hoạch vốn: 06 tỷ đồng; Khoa học- công nghệ, kế hoạch 

vốn: 06 tỷ đồng. 
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2.2. Kế hoạch vốn bố trí bổ sung (theo Công văn số 12/HĐND ngày 

14/3/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố): 105 tỷ đồng5, bố trí cho 14 

công trình đầu tư mới năm 2022 và nguồn bổ sung (hỗ trợ) có mục tiêu nguồn 

vốn thanh toán các công trình NTM phường Tiến Thành. 

II. THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN 5 THÁNG, ƯỚC 6 THÁNG. 

Giải ngân vốn đầu tư XDCB 5 tháng là 54 tỷ 866 triệu đồng, đạt 12% kế 

hoạch tỉnh giao (476 tỷ 869 triệu đồng), ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 

giải ngân 88 tỷ 435 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch tỉnh giao (chi tiết biểu số 01 

kèm theo). Cụ thể như sau: 

1. Vốn NS tỉnh giao thành phố làm chủ đầu tư: các công trình được UBND 

thành phố ủy quyền cho Ban QLCDA thành phố thay mặt chủ đầu tư triển khai 

thực hiện, 5 tháng giải ngân được 38 tỷ 642 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch vốn 

tỉnh giao; ước 6 tháng giải ngân được 50 tỷ 429 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch 

vốn tỉnh giao.  

2. Vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách thành phố:  

2.1. Kế hoạch vốn bố trí đầu năm (theo Nghị quyết 209/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố):  

Trong 5 tháng giải ngân được 16 tỷ 224 triệu đồng, đạt 5% kế hoạch vốn 

tỉnh và HĐND thành phố giao (309 tỷ 680 triệu đồng); ước 6 tháng giải ngân 38 

tỷ 006 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch vốn tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố 

giao. Trong đó: 

a) Ban Quản lý các dự án thành phố: Tổng nguồn vốn giao là 244 tỷ 980 

triệu đồng, chiếm 79% kế hoạch vốn, phân bổ cho 24 công trình6. Thực hiện giải 

ngân 5 tháng là 10 tỷ 671 triệu đồng, đạt 4% kế hoạch vốn giao; ước 6 tháng  

giải ngân 24 tỷ 706 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao.  

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: nguồn vốn giao 05 tỷ 

đồng, chiếm 1,6% kế hoạch vốn, bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp (đo đạc, cắm 

mốc các tuyến đường quy hoạch). Hiện nhà thầu thi công đang hoàn thiện hồ sơ 

để thanh toán khối lượng hoàn thành, ước 6 tháng giải ngân đạt 100% kế hoạch 

vốn giao.  

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: nguồn vốn giao 04 tỷ 500 triệu 

đồng, chiếm 1,5% kế hoạch vốn, bố trí 01 dự án (trang thiết bị phòng học bộ 

môn còn thiếu). Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thuê tư vấn thẩm định 

giá, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.  

d) Phòng Quản lý đô thị thành phố: nguồn vốn giao 21 tỷ 100 triệu đồng, 

chiếm 6,8% kế hoạch vốn, bố trí 05 dự án chuyển tiếp, đến nay có 02 công trình 

đã hoàn thành, 01 dự án quy hoạch phân khu đang điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

02 dự án quy hoạch phân khu đã trình phê duyệt dự toán để tổ chức đấu thầu. 

Thực hiện giải ngân 5 tháng là 01 tỷ 552 triệu đồng, đạt 7% kế hoạch vốn giao; 

ước 6 tháng  giải ngân 02 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch vốn giao.  

                                                 
5 Vốn hỗ trợ có mục tiêu NS tỉnh cho thành phố (các khoản sữ nghiệp có tính chất đầu tư) 49 tỷ 700 triệu đồng; Thu 

tiền bán đấu giá QSDĐ 55 tỷ 300 triệu  đồng. 
6 12 công trình chuyển tiếp, 08 công trình đầu tư mới và 04 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023-2025. 
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 đ) Văn phòng HĐND&UBND thành phố: nguồn vốn giao 06 tỷ đồng, 

chiếm 1,9% kế hoạch vốn, bố trí 01 dự án khoa học công nghệ, đơn vị đang thực 

hiện công tác chuẩn bị hồ sơ làm cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.  

e) Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố: nguồn vốn giao 09 tỷ 800 

triệu đồng, chiếm 3,16% kế hoạch vốn được bố trí 03 dự án chuyển tiếp, đến nay 

có 01 công trình đã hoàn thành. Thực hiện giải ngân 5 tháng là 04 tỷ đồng, đạt 

41% kế hoạch vốn giao.  

f) Ban Chỉ huy quân sự thành phố: nguồn vốn giao 13 tỷ đồng, chiếm 

4,19% kế hoạch vốn, bố trí cho 02 dự án, đơn vị đã điều chỉnh thuế (VAT) theo 

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, trình thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp; đối với khu đất thao trường 

huấn luyện (22ha) đang thực hiện trình tự thu hồi đất.  

g) Ủy ban nhân dân các phường: Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân: giao 

02 tỷ 300 triệu đồng, bố trí công trình (chặt hạ cây, vét một số đoạn khơi thông 

dòng chảy suối Rạt), hiện nay dự án cơ bản hoàn thành, các phường đang chuẩn 

bị hồ sơ thanh toán; ước 6 tháng  giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. 

2.2. Kế hoạch vốn bố trí bổ sung (theo Công văn số 12/HĐND ngày 

14/3/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố): 

Hiện 14/14 công trình đã thẩm định chủ trương đầu tư, 10/14 công trình 

đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 6/10 công trình đã phê duyệt hồ sơ báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, đang thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2022 đã tuân thủ quy định của 

Luật Đầu tư công, toàn bộ các công trình bố trí kế hoạch vốn đầu tư mới đều 

nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành 

phố và được phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi bố trí kế hoạch vốn trong 

năm 2022. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện đầu tư XDCB trong 6 

tháng đầu năm 2022 của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:  

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thu tiền sử dụng đất trong dân 

gặp nhiều khó khăn, tiến độ đấu giá đất công chậm, ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu 

tư của thành phố.  

- Một số Dự án quy hoạch phân khu chờ phê duyệt quy hoạch chung mới 

triển khai phê duyệt nhiệm vụ và tổ chức đấu thầu. 

- Một số nhà thầu tư vấn năng lực hạn chế, dẫn đến công trình phải điều 

chỉnh thiết kế, dự toán trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

(dự án Suối Đá); mặt khác, năm 2022, giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng 

tăng cao, một số nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng, chờ giá VLXD giảm mới 

tiếp tục triển khai nên không có khối lượng giải ngân và kéo dài thời gian hợp 

đồng.  

- Năng lực một số Chủ đầu tư hạn chế, quá trình chuẩn bị đầu tư kéo dài, 

dẫn đến các công trình đầu tư mới năm 2022 được ghi danh mục và kế hoạch 

vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 nhưng đến tháng 5 mới phê duyệt kế hoạch lựa 
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chọn nhà thầu, tháng 6 mới khởi công xây dựng; đến nay một số công trình còn 

đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, trong năm Chính phủ ban hành 

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế 

theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội , tuy nhiên do chưa có hướng 

dẫn đầy đủ nên các chủ đầu tư vướng mắc khi thực hiện điều chỉnh dự toán công 

trình dẫn đến chậm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

- Các dự án giao thông triển khai thực hiện theo hình thức vận động GPMB, 

nhiều hộ dân chưa thống nhất trả lại đất (hiến đất) cho nhà nước để làm đường 

nên không có mặt bằng thi công, từ đó không có khối lượng thanh toán (dự án 

đường Trần Hưng Đạo, Võ Văn Tần, Trường Chinh), ngoài ra một số hộ dân 

chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, phát sinh khiếu kiện nên tiến độ 

công trình kéo dài (dự án đường 18). 

- Thời gian qua, Ban Quản lý các dự án thành phố có sự thay đổi nhân sự 

Ban Giám đốc nên cũng ảnh hưởng đến triển khai các dự án giao cho Ban Quản lý 

các dự án làm chủ đầu tư. 

B. KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2022: 

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB ĐIỀU CHỈNH NĂM 2022. 

Nguồn vốn đầu tư XDCB điều chỉnh năm 2022 là: 498 tỷ 170 triệu đồng 

(chi tiết biểu số 02 kèm theo), giảm (- 83 tỷ 699 triệu đồng)7 so với kế hoạch đã 

giao. Cụ thể như sau: 

1. Vốn ngân sách tỉnh giao thành phố chủ đầu tư: 137 tỷ 189 triệu 

đồng8 (giảm 30 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm). 

2. Nguồn vốn đầu tư từ NS thành phố: 360 tỷ 981 triệu đồng9. 

 II. CƠ CẤU PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ 

BẢN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2022. 

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB của NS thành phố: 360 tỷ 981 triệu đồng, 

phân bổ cho 56 công trình và một số nội dung khác, gồm: 24 công trình chuyển 

tiếp và vốn bố trí chờ quyết toán; 25 công trình đầu tư mới năm, bố trí nguồn bổ 

sung (hỗ trợ có mục tiêu cho phường Tiến Thành) và KH&CN; dự án chuẩn bị 

đầu tư năm 2023-2025 cho 07 công trình (chi tiết biểu số 03). Gồm: 

1. Các công trình chuyển tiếp: Vốn bố trí 144 tỷ 501 triệu đồng, chiếm 

40,03% kế hoạch vốn đầu tư XDCB điều chỉnh năm 2022, phân bổ cho 24 công 

trình và vốn chờ quyết toán10. 

                                                 
7 Vốn các công trình của tỉnh giao thành phố Đồng Xoài làm chủ đầu tư giảm (-30 tỷ đồng); Giảm thu 

tiền đất (-90 tỷ 300 triệu đồng), giảm từ nguồn đấu giá đất; Vốn hỗ trợ có mục tiêu NS tỉnh cho thành phố (các 

khoản sữ nghiệp có tính chất đầu tư) tăng 16 tỷ đồng;  Nguồn vốn kết dư  XDCB từ năm 2021 trở về trước 

chuyển sang 25 tỷ 101 triệu đồng; Dự phòng ngân sách cho lĩnh vức đầu tư tăng (- 04 tỷ 500 triệu đồng);  
8 Vốn ngân sách TW: 30 tỷ đồng; vốn XDCB tập trung 44 tỷ 189 triệu đồng; Thu SDĐ của tỉnh 63 tỷ đồng. 

9 Vốn tăng thu thường xuyên để bố trí đầu tư: 29 tỷ 400 đồng; Thu tiền sử dụng đất: 251 tỷ đồng (gồm: 

Thu bán đấu giá QSDĐ 215 tỷ đồng, Thu CMĐSDĐ 36 tỷ đồng); Vốn hỗ trợ có mục tiêu NS tỉnh cho thành phố 

(vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) 65 tỷ 700 triệu đồng; Vốn kết dư XDCB tư các năm trước chuyển sang 25 tỷ 

101 triệu đồng; Dự phòng ngân sách cho lĩnh vực đầu tư: (- 10 tỷ 220 triệu đồng). 
10 Giáo dục 03 công trình, kế hoạch vốn: 18 tỷ đồng; Giao thông- hạ tầng kỹ thuật 09 công trình, kế 

hoạch vốn: 43 tỷ 192 triệu đồng; Quy hoạch 04 dự án, kế hoạch vốn: 28 tỷ 800 triệu đồng; Thương mại - Dịch vụ 
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2. Các công trình đầu tư mới: Vốn bố trí 210 tỷ 480 triệu đồng, chiếm 

58,31% kế hoạch vốn đầu tư XDCB điều chỉnh năm 2022, phân bổ 25 công 

trình đầu tư mới năm 2022, bố trí nguồn bổ sung (hỗ trợ có mục tiêu cho 

phường Tiến Thành) và lĩnh vực KH&CN11. 

3. Các công trình chuẩn bị đầu tư cho năm 2023-2025: Vốn bố trí 01 tỷ 

đồng, phân bổ cho 07 công trình chuẩn bị đầu tư.  

4. Vốn bổ sung (hỗ trợ) có mục tiêu: Vốn bố trí 05 tỷ đồng, chiếm 1,38% 

bố trí cho các phường, xã san ủi mặt bằng các tuyến đường quy hoạch vận động 

các hộ dân trả lại đất (hiến đất) làm đường.  

 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 

năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo 

chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư dự án, có chế tài nghiêm khắc 

các Chủ đầu tư chậm triển khai và giải ngân vốn đầu tư công. Để hoàn thành 

khối lượng xây dựng các công trình và giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn đầu tư 

XDCB năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra một số giải pháp sau: 

1. Thành lập Tổ đôn đốc công tác đầu tư và giải ngân vốn XDCB năm 

2022 do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng, các đơn vị phòng, 

ban liên quan tham gia nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Chủ đầu tư 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án.  

2. Đối với các chủ đầu tư: 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện dự án và kết 

quả giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục có giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đối với từng dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân, nhất là công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án. Tập trung hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ và 

cắm mốc các tuyến đường theo quy hoạch giao xã, phường vận động các hộ dân 

tự nguyện trả lại đất (hiến đất), ưu tiên các dự án đầu tư mới năm 2022 và chuẩn 

bị đầu tư năm 2023. Hoàn thiện thủ tục khởi công các dự án đầu tư mới còn lại 

trong tháng 7/2022. 

- Tăng cường công tác giám sát thi công, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy 

nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Tổ chức nghiệm thu từng giai 

đoạn của dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục để thanh toán với 

KBNN, không để dồn khối lượng thanh toán dồn vào cuối năm. Sau khi công 

trình hoàn thành, tổng hợp hồ sơ quyết toán và bàn giao cho đơn vị sử dụng 

đúng thời gian quy định.  

                                                                                                                                                         
01 dự án, kế hoạch vốn: 200 triệu đồng; Quốc phóng 01 công trình, kế hoạch vốn 09 tỷ đồng; GPMB 05 dự án, 

kế hoạch vốn: 38 tỷ đồng; Văn hóa- xã hội 01 công trình, kế hoạch vốn 04 tỷ đồng; Vốn bố trí công tác chờ 

quyết toán: 03 tỷ 309 triệu đồng. 
11 Giáo dục 04 công trình, kế hoạch vốn: 34 tỷ 200 triệu đồng; Giao thông-hạ tầng kỹ thuật 19 công 

trình và hỗ trợ có mục tiêu, kế hoạch vốn: 147 tỷ 280 triệu đồng; Văn hóa- xã hội 01 công trình, kế hoạch vốn 17 

tỷ đồng; GPMB 01 dự án, kế hoạch vốn: 06 tỷ đồng; Khoa học- công nghệ, kế hoạch vốn: 06 tỷ đồng.  
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- Có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ xây 

dựng, chất lượng công trình, chậm làm thủ tục thanh quyết toán công trình hoàn 

thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. 

3. Đối với các đơn vị được giao đấu giá quyền sử dụng đất: 

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: chủ trì phối hợp với 

phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tập trung hoàn thiện thủ tục tổ 

chức đấu giá đất công đợt 1, đợt 2 và đợt 3 (theo chủ trương của Thành ủy) để 

tạo nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.  

3.2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố và các phòng ban chuyên môn thành phố, Ủy 

ban nhân dân các phường, xã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tạo 

lập quỹ đất công để tổ chức bồi thường, GPMB, đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư cơ 

sở hạ tầng của thành phố các năm tiếp theo.   

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: chủ trì phối hợp cùng các 

đơn vị liên quan và chủ đầu tư: 

- Tham mưu bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án theo kế hoạch. Trong 

trường hợp hụt thu tiền sử dụng đất, tạm mượn các nguồn khác để nhập vốn đầu 

tư nếu dự án có khối lượng thanh toán hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố phương án cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư 

số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều 

chuyển vốn đối với các dự án đến hết tháng 10/2022 có tỷ lệ giải ngân vốn đạt 

dưới 70% kế hoạch sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ 

sung vốn theo quy định, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 đạt trên 95%.  

- Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, 

thanh toán tạm ứng với KBNN và tất toán công trình, nhất là đối với các công 

trình nợ tạm ứng quá hạn. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 

tháng, ước thực hiện 6 tháng và kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân 

thành phố xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
-TT Thành ủy; 

-TT HĐND thành phố; 

-CT, PCT UBND thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố;      

-Các đơn vị, phòng-ban thành phố; 

-UBND các phường-xã;  

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT.                 

                  CHỦ TỊCH 
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