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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, UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình thực hiện và thanh 

toán vốn đầu tư công tháng 02 thuộc kế hoạch vốn năm 2023 như sau: 

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

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023: 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.362.804 triệu đồng, 

trong đó: 

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

quy định: 0 đồng. 

+ Vốn kế hoạch năm: 4.362.804 triệu đồng . 

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

832.561 triệu đồng, đạt 19,08% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng. 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 832.561 triệu đồng, đạt 19,08% kế 

hoạch giao. 

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

1.099.446 triệu đồng, đạt 25,20% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 đồng. 

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 1.099.446 triệu đồng, đạt 25,20% 

kế hoạch giao. 

(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 2023. 
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II. Nhận xét, đánh giá: 

Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 02/2023 thuộc kế 

hoạch năm 2023, đạt 25,20% so với kế hoạch giao, cơ bản đảm bảo tiến độ giải 

ngân so với kế hoạch. 

III. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, 

phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao gắn với bảo đảm chất 

lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; theo đó, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ:  

- Triển khai kịp thời Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 

2788/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh 

mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2023, số 140/QĐ-UBND ngày 

18/01/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách 

tỉnh (lần 2), số 2842/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư 

nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2023 về việc tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt nhiệm 

vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Thông báo số 16/TB-UBND ngày 16/01/2023 Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh năm 2023; Công văn số 473/UBND-KT ngày 22/02/2023 về đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 03 chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Các Sở, ban, ngành và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ đầu 

tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 để phân khai chi tiết hết các 

nguồn vốn còn lại được Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I/2023.  

- Tập trung triển khai ngay các dự án đã được bố trí vốn từ đầu năm 

2023, đối với các công trình khởi công mới năm 2023 (đã được bố trí vốn) 

khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, thời gian thực hiện chậm nhật 

trong quý II/2023 để sớm triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được 

giao.  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tình thành lập Tổ công 

tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao 
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vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một 

trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

2023 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp 

chính quyền. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề 

ra thì không xét thi đua khen thưởng, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ đối 

với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.  

- Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng và cả 

năm ngay từ đầu năm 2023 để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.  

- Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư 

phải tích cực, chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền 

bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi 

công công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền vận động, phối hợp tốt với các chủ đầu tư để thực hiện 

công tác đền bù.  

- Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư chủ động làm việc với các cơ 

quan trung ương và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về 

hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân khai.  

- Kho Bạc nhà nước và các cơ quan có liên quan sớm làm thủ tục thanh 

toán vốn đầu tư cho nhà thầu khi có yêu cầu hồ sơ hợp lệ của các chủ đầu tư.  

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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