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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

(Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI) 

  

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 

Thực hiện Thông báo số 92/TB-HĐND ngày 17/11/2022 của HĐND huyện 

Tủa Chùa nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Chín, 

HĐND huyện khoá XXI. UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2022: 194.393 triệu đồng, 

giải ngân đến 29/11/2022: 84.519,5 triệu đồng, đạt 43,48% kế hoạch vốn giao, 

chi tiết như sau: 

1.1. Vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh quản lý): Kế hoạch vốn giao năm 

2022: 5.880 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 5.868,8 triệu đồng, đạt 99,81% kế 

hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.2. Vốn ngân sách địa phương (cấp huyện quản lý): Kế hoạch vốn giao năm 

2022: 16.653 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 12.592,8 triệu đồng, đạt 75,62% kế 

hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3. Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 171.860 

triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 66.057,8 triệu đồng, đạt 38,44% kế hoạch 

vốn giao, trong đó: 

1.3.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 31.495 triệu đồng, 

giải ngân đến 29/11/2022: 5.637,3 triệu đồng, đạt 17,90% kế hoạch vốn giao; 

ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 59.011 triệu đồng, giải ngân đến 

29/11/2022: 3.594,1 triệu đồng, đạt 6,09% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 

31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 16.254 triệu đồng, giải ngân đến 
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29/11/2022: 5.052,5 triệu đồng, đạt 31,08% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân 

đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3.4. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế 

hoạch vốn giao năm 2022: 60.000 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 

47.242,6 triệu đồng, đạt 78,74% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 

31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3.5. Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Kế hoạch 

vốn giao năm 2022: 4.900 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 4.331,3 triệu 

đồng, đạt 88,39% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế 

hoạch vốn giao. 

1.3.6. Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 

200 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch 

vốn giao. 

(chi tiết như biểu kèm theo) 

2. Đánh giá chung 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các chương 

trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của HĐND, UBND tỉnh; phù hợp với dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND 

huyện được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể với các giải pháp linh hoạt, kịp thời. 

- Các công trình dự án đầu tư trên địa bàn khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước xóa đói, 

giảm nghèo trên địa bàn huyện. 

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn còn đạt thấp chưa đạt mục tiêu đề ra; 

- Năm 2022 là năm đầu thực hiện kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia, nên việc triển khai thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt 

các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng 

đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư; 

- Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư của một số 

đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc 

phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư; 

- Đối với Dự án ổn định dân cư, phát triển vùng KTXH tái định cư thủy 

điện Sơn La huyện Tủa Chùa đến thời điểm báo cáo dự án đã được HĐND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 

16/6/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh 
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Điện Biên. Tuy nhiên đến nay nguồn vốn dự án chưa được phân bổ mặt khác 

trong dự án có nhiều dự án thành phần thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy 

việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; 

- Nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia bố trí muộn, dẫn đến việc 

giải ngân các nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa 

phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả 

năng tốt hơn; 

- Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, người 

dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án 

trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các 

công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời 

sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo; 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực 

hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự 

án vướng mắc trong công tác GPMB. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

1. Mục tiêu: Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 

phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, 

phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội  năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025. 

Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ 

ngân sách nhà nước cho các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, 

dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%. 

2. Định hướng đầu tư công trong năm 2023 

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh 

tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh 

vực được phê duyệt; 
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- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng 

thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng đặc biệt khó khăn;  

- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các 

lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên 

tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác 

tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. 

3. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023: 299.294 triệu đồng bố trí cho 33 dự án, 

trong đó: 

- Vốn ngân sách địa phương: 30.503 triệu đồng bố trí cho 08 dự án, cụ thể 

như sau: 

+ Vốn ngân sách Tỉnh quản lý: 13.000 triệu đồng bố trí cho 03 dự án; 

+ Vốn ngân sách Huyện quản lý: 17.503 triệu đồng bố trí cho 05 dự án; 

- Vốn ngân sách trung ương: 268.791 triệu đồng bố trí cho 25 dự án. 

+ Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 70.000 triệu 

đồng bố trí cho 01 dự án; 

+ Dự án bảo vệ và phát triển rừng: 200 triệu đồng bố trí cho 01 dự án; 

+ Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện 

Sơn La huyện Tủa Chùa: 71.530 triệu đồng bố trí cho 01 dự án; 

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 

53.120 triệu đồng bố trí cho 08 dự án; 

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: 

14.632 triệu đồng bố trí cho 02 dự án; 

+ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi 

giai đoạn 2021-2025: 59.309 triệu đồng bố trí cho 12 dự án. 

(chi tiết như biểu kèm theo) 

4. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu 

tư, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về 

trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí; 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. 

Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm 
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soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh 

vực, chương trình đã được phê duyệt; 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, 

chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của 

đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc 

ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu 

tư công chung của toàn tỉnh; 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai 

thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự 

án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án 

có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để 

tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số 

vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

và bị hủy dự toán theo quy định. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của UBND huyện 

Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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