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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 307/SKHĐT-THQH ngày 13/02/2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc Báo cáo kết quả thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ CÔNG NĂM 2022 

I. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

TRONG NĂM 2022 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Cao Bằng được giao thực hiện trong năm 2022 là: 4.498,392 triệu 

đồng, bao gồm: 

- Vốn ngân sách địa phương: 3.998,392 triệu đồng. 

- Nguồn tăng thu ngân sách địa phương: 500 triệu đồng. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 

ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2022 

1. Các giải pháp đã được đơn vị đưa ra để thực hiện nhằm thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 

- Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương được đầu tư công trình thực 

hiện khẩn trương công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với chuyên gia UNESCO 

các phương án thiết kế nội dung các hệ thống biển bảng, pano quảng bá. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh quyết toán vốn. 

2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được giao thực hiện trong năm 2022 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được giao thực hiện trong năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng là 4.067,051 triệu đồng, 

bằng 90,4% kế hoạch.  

Trong đó: 
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Kết quả giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đến ngày  

31/12/2022 được 4.067,051 triệu đồng, bằng 90,4% kế hoạch.  

Trong đó: 

Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 4.067,051 

triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.882,906 triệu đồng, bằng 98 

% kế hoạch. 

- Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương: 184,145 triệu đồng, bằng 

36.8 % kế hoạch. 

3. Đánh giá kết quả giải ngân so với cam kết giải ngân 

 Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 so với cam kết giải ngân 

(đối với những nguồn vốn được giao trước 31/12/2022): 

- Cam kết giải ngân: đạt: 4.498,392  triệu đồng, bằng 100% kế hoạch 

- Kết quả giải ngân thực tế được: 4.067,051 triệu đồng, bằng 90,4% kế 

hoạch, thấp hơn 9,6% so với cam kết. 

4. Những thuận lợi, kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 

* Thuận lợi, kết quả đạt được  

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, địa 

phương nên việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả tốt. 

* Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

Là những công trình được xây dựng trên nhiều địa điểm tại nhiều địa 

phương trong tỉnh, việc giải phóng mặt bằng tại một số địa điểm gặp những 

vướng mắc nhất định, ảnh hưởng đến việc thi công công trình, dẫn đến việc giải 

ngân vốn gấp rút vào thời gian cuối niên độ. 

5. Bài học kinh nghiệm 

Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị, địa phương trong công tác 

giải phóng mặt bằng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công trình. 

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 

CÔNG NĂM 2023. 

1. Thực hiện Quyết định số 1888/QĐ-UBND; Quyết định số 1889/QĐ-

UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Sở Văn hóa Thể 
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thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng được giao thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với tổng kinh phí 

3.050 triệu đồng, (Như biểu chi tiết đính kèm). 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đề nghị các cấp có 

thẩm quyền cho chủ trương và bố trí kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng tuyến 

trải nghiệm thứ 5 kết nối CVĐC toàn cầu UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn 

(Hà Giang) với CVĐC Non nước Cao Bằng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 Tô Thị Trang 
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