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BÁO CÁO 

Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021  

 
 

 

Thực hiện Văn bản số 2025/SKHĐT-TH ngày 07/8/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND huyện Đức 

Thọ báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020. 

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

và ước thực hiện cả năm 2020 theo từng nguồn vốn: 

Trong năm 2020 tổng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách Trung 

ương, tỉnh, huyện, xã) được bố trí cho các dự án đầu tư với số tiền 110,251 tỷ 

đồng. Đến tháng 7/2020 nguồn vốn giải ngân đạt 94,851 tỷ đồng, ước thực hiện cả 

năm 2020 đạt 107,551 tỷ đồng đạt 97,55%. 

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2020. 

- Đối với các công trình khi có kế hoạch vốn được giao đã tiến hành 

nghiệm thu các hạng mục chi phí và giải ngân kịp thời. 

- Đối với các công trình đang triển khai thi công đã đôn đốc đơn vị đẩy 

nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng và thanh toán theo quy định để đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân. 

3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

a. Kết quả đạt được. 

- Nguồn vốn bố trí cho các công trình đều được giải ngân kịp thời. 

- Đối với các công trình do tỉnh quyết định đầu tư đã được quan tâm, bố trí 

kế hoạch vốn để triển khai thi công công trình cũng như trả nợ XDCB. 

b. Khó khăn, vướng mắc. 

- Đến tháng 7/2020, UBND huyện Đức Thọ chưa khởi công được dự án 

mới từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh do quá trình phê duyệt dự án 

hết sức khó khăn.  

- Một số dự án đã được phê duyệt đầu tư như: Cầu La - Xá, Đường liên xã 

Đức Đồng - Đức Lập - Tân Hương đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa bố 

trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công theo quy định. 

- Một số dự án đầu tư hết sức cấp thiết như: Kè chống sạt lở bờ hữu sông 

Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Lạng, Kiên cố tuyến kênh 19-5, … từ nguồn ngân 

sách tỉnh hết sức khó khăn do không xác định được nguồn vốn đầu tư. 



4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 

2020. 

- Rà soát lại nguồn vốn của tất cả các công trình đã được bố trí kế hoạch 

vốn năm 2020, nguồn vốn được kéo dài năm 2019 để giải ngân hết trước ngày 

31/12/2020. 

- Đối với các dự án được bố trí nguồn vốn còn thừa hoặc không giải ngân 

đề nghị điều chuyển sang các dự án khác. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch 

năm 2021. 

a) Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo từng nguồn vốn: 

- Nhu cầu vốn từ ngân sách Trung ương: 50 tỷ đồng; 

- Nhu cầu vốn từ ngân sách tỉnh: 308,959 tỷ đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn trả nợ các dự án đã hoàn thành từ năm 2020 trở về trước: 

87,745 tỷ đồng; 

+ Nhu cầu vốn để khởi công mới năm 2021: 221,214 tỷ đồng. 

b) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần 

kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công: Không 

c) Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 

2021, việc cân đối và huy động các nguồn vốn gặp phải một số khó khăn vướng 

mắc: 

- Dự án sử dụng nguồn đầu tư từ ngân sách Trung ương: Dự án Kè chống 

sạt lở bờ  hữu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạc đã được bố trí 

nguồn thực hiện giai đoạn 1 nhưng chỉ mới được 35 tỷ đồng/ 58 tỷ đồng, rất khó 

khăn trong việc huy động nguồn để hoàn thành giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai 

giai đoạn 2 để hoàn thành dự án; 

- Một số dự án đã được phê duyệt như: Đường liên xã Đức Đồng - Đức Lập 

- Tân Hương chưa cân đối được nguồn từ ngân sách tỉnh để triển khai; 

- Có 01 dự án cấp bách đó là Kè chống sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn 

qua xã Đức Lạng UBND huyện đã trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Qua kiểm 

tra của các sở, ban, ngành và UBND tỉnh thống nhất chưa xác định nguồn vốn đầu 

tư nên chưa thể thực hiện. 

d) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư công năm 2021: 

* Đề xuất, kiến nghị: 

- Đối với các công trình đã thi công hoàn thành đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm hỗ trợ, bố trí kế hoạch vốn để trả nợ giúp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi 

cộng (dự kiến khoảng 87,745 tỷ đồng); 

- Quan tâm, xem xét bố trí cho các dự án đã được phê duyệt để triển khai 

thi công; 



- Phê duyệt một số dự án đầu tư mới để đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện đã đề ra; đồng thời đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân. 

* Các giải pháp thực hiện: 

- Đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư cần kịp thời giải 

ngân để giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; 

- Căn cứ vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị của huyện đã đề ra cũng như đáp 

ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, tính cấp thiết của các dự án, 

UBND huyện sẽ trình các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt một số 

dự án mới từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

và lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Đức Thọ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; KT-HT; 

- Ban QLDA huyện; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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