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Kính gửi:  

    - Văn phòng Chính phủ; 

               - Bộ Tài chính; 

               - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài 

chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán 

vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình thực hiện 

và thanh toán vốn đầu tư công đến tháng 12 năm 2022 thuộc kế hoạch vốn năm 

2022 như sau: 

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công: 

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022: 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.429.538 triệu đồng, 

trong đó: 

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo 

quy định: 235.801 triệu đồng. 

+ Vốn kế hoạch năm: 5.207.703 triệu đồng . 

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 

3.291.476 triệu đồng, đạt 60,62% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 47.860 

triệu đồng, đạt 20,30% kế hoạch giao. 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.243.616 triệu đồng, đạt 62,28% kế 

hoạch giao. 

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 

4.044.987 triệu đồng, đạt 74,50% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 116.303 

triệu đồng, đạt 49,32% kế hoạch giao. 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.928.684 triệu đồng, đạt 75,44% kế 

hoạch giao. 



2 

 (Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN) 

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện 

vốn ứng trước chưa thu hồi: Đến thời điểm lập báo cáo, không phát sinh số 

ứng trong năm 2022. 

II. Nhận xét, đánh giá: 

Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 12/2022 thuộc kế 

hoạch năm 2022, đạt 74,50% so với kế hoạch giao, giải ngân chậm so với chỉ 

đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

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 năm 2022 trong bối 

cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Ủy ban 

nhân dân tỉnh tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư 

đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 20221. 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 30/11/2022, 

thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Thuận là 60,62%, 

trong đó thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý chỉ đạt 61,62%; vốn 

ngân sách trung ương đạt 58,77% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải 

ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch 

                                                           
1 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2022 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Công văn số 235/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2022 về việc 

tập trung thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Công văn số 472/UBND-TH ngày 

21/02/2022 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 779/UBND-

ĐTQH ngày 17/3/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Công 

văn số 1131/UBND-TH ngày 19/4/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Công văn số 1171/UBND-ĐTQH ngày 22/4/2022 về đẩy mạnh việc thực hiện và giải 

ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công văn số 1426/UBND-ĐTQH ngày 13/5/2022 về thực hiện 

việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm cho từng dự án theo quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; Thông báo số 158/TB-

UBND ngày 16/6/2022 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến ngày 31/5/2022 và nhiệm 

vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trong thời gian đến; Công văn số 1943/UBND-ĐTQH 

ngày 21/6/2022 về việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022; Công văn số 

2820/UBND-ĐTQH ngày 25/8/2022 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 3095/UBND-ĐTQH ngày 16/9/2022 về triển khai thực hiện 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về tình hình cho vay lại từ nguồn vốn vay 

nước ngoài của Chính phủ năm 2021; Công văn số 3281/UBND-ĐTQH ngày 03/10/2022 về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; Công văn số 

4023/UBND-ĐTQH ngày 24/11/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những 

tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. 
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được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện các nội dung trọng 

tâm như sau:  

1. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề 

ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ, Chỉ 

thị số 19/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các 

chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.  

2. Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực 

chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tần suất 

kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu 

phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư 

công, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án.  

3. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư kịp thời cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích 

của Nhà nước và người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự 

án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.  

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực 

hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng 

quy định và ngay khi có khối lượng.  

5. Xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản 

lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao 

vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, 

công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, 

kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát 

không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn 

thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.  

6. Khẩn trương phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu 

tư; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương; chuẩn bị mọi 

điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn 

bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để 

giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Thực 

hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm 

giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.  

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, tăng cường công tác 

hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.  
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- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, 

xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi để thanh toán 

cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KT, KGVXNV, ĐTQH. Ch  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Phan Văn Đăng 
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