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Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

 
  

Thực hiện Văn bản số 3098/UBND-TH2 ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số 1131/SKHĐT-TH, ngày 20/5/ 2021 của Sở kế 

hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2021 như sau:  

I. Tình hình chung về tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2021 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn và triển khai thực hiện dự án:  

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 được giao trong các Quyết định của 

UBND tỉnh: 168.698 triệu đồng. Về tiến độ giải ngân đến 30/5/2021 và dự kiến 

đến các tháng còn lại như sau: 

- Đến 30/5/2021: Giải ngân 34.934 triệu đồng, đạt 21% so với KH vốn; 

- Đến 31/12/2021: Giải ngân 168.698 triệu đồng, đạt 100% so với KH vốn.  

 (Chi tiết có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Giải trình và kế hoạch công tác giải ngân: 

Đến 30/5/2021 giải ngân 34.934 triệu đồng, đạt 21% so với KH vốn, 

còn 133.764 triệu đồng chưa giải ngân. Số vốn chưa giải ngân chủ yếu gồm:  

(1). Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố huyện Hương Sơn, được bố trí 

31.730 triệu đồng, mới giải ngân được 430 triệu, đạt 1,4% kế hoạch vốn, còn 

31.300 triệu đồng chưa giải ngân. Hiện nay khối lượng thi công đã đạt gần 50% 

giá trị hợp đồng; dự kiến hết tháng 6 giải ngân được 20.000 triệu đồng đạt 63,03% 

kế hoạch, giải ngân hết nguồn vốn trong tháng 7/2021 (ưu tiên nguồn vốn khởi 

công mới đoạn Quang Diệm). 

 (2). Dự án Xử lý cấp bách đê Tân Long, đoạn từ K0-K3+00, huyện Hương 

Sơn,  được bố trí 16.000 triệu đồng, mới giải ngân được 2.424,746 triệu đồng, đạt 

15% kế hoạch vốn, còn 13.575,254 triệu đồng chưa giải ngân. Hiện nay khối 

lượng thi công đã đạt gần 50% giá trị hợp đồng; dự kiến hết tháng 6 giải ngân 

được 10.000 triệu đồng đạt 77,65% kế hoạch, giải ngân hết nguồn vốn trong tháng 

9/2021. 

(3). Dự án Cầu Trốc Vạc, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, được bố trí 

40.000 triệu đồng, mới giải ngân được 20.091,477 triệu đồng, đạt 50,23% kế 

hoạch vốn, còn 19.908,523 triệu đồng chưa giải ngân. Theo kế hoạch công trình 

sẽ khởi công trong tháng 6 và giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021. 
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(4). Dự án nâng cấp đường 8B nối Quốc lộ 8A, được bố trí 23.000 triệu 

đồng, mới giải ngân được 8.410,043 triệu đồng, đạt 36,56% kế hoạch vốn, còn 

14.589,957 triệu đồng chưa giải ngân. Hiện nay các nhà thầu đang tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thi công; dự kiến hết tháng 6 giải ngân được 10.500 triệu đồng đạt  

45% kế hoạch, giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021. 

(5). Dự án nâng đường giao thông liên xã Bình Thủy Mai (Bình – Kim 

Hoa), được bố trí 30.000 triệu đồng, chưa giải ngân. Hiện nay đang chờ xin ý kiến 

của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư; dự kiến hoàn thành bước chủ 

trương đầu tư trong tháng 6/2021, triển khai thực hiện đầu tư cuối Quý III/2021, 

đầu Quý IV giải ngân đạt 65% kế hoạch vốn (theo hình thức tạm ứng hợp đồng), 

giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021. 

 (6). Dự án nâng đường giao thông nông thôn xã Sơn Lễ, huyện Hương 

Sơn, được bố trí 8.000 triệu đồng, chưa giải ngân. Hiện nay đang xin duyệt điều 

chỉnh quy hoạch để trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình. Dự kiến triển khai thực hiện đầu tư vào đầu 

tháng 7/2021, giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn (theo hình thức tạm ứng hợp đồng) 

vào cuối tháng 7/2021, giải ngân hết nguồn vốn trong tháng 11/2021. 

(7). Dự án khôi phục đường tràn Khe bố, được bố trí 4.500 triệu đồng, chưa 

giải ngân. Hiện nay đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Triển khai thực hiện đầu tư vào trong tháng 

6/2021 và giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn (theo hình thức tạm ứng hợp đồng) vào 

cuối tháng 6/2021, giải ngân hết nguồn vốn trong Quý III/2021. 

(8). Dự án khôi phục, nâng cấp Trường THCS Sơn Kim, được bố trí 3.000 

triệu đồng, chưa giải ngân. Hiện nay đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Dự kiến hoàn thành bước 

chuẩn bị đầu tư trong tháng 6/2021, triển khai thực hiện đầu tư vào đầu tháng 

7/2021, giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn (theo hình thức tạm ứng hợp đồng) vào 

cuối tháng 7/2021, giải ngân hết nguồn vốn trong tháng 12/2021. 

(9). Còn lại 9.900 triệu đồng bố trí cho 4 dự án đã hoàn thành do UBND 

huyện làm chủ đầu tư, chưa thanh toán, gồm: Cầu Vực Nầm còn 2.200 triệu đồng; 

Đường cứu hộ Vùng 2 còn 3.000 triệu đồng; Đường giao thông xã Sơn Bằng- Sơn 

Lễ, huyện Hương Sơn 4.500 triệu đồng; Cầu Đá Gân 200 triệu đồng. Nhà thầu 

đang tổng hợp đầy đủ hồ sơ trình chủ đầu tư thanh toán. Dự kiến kế hoạch sẽ giải 

ngân hết trong tháng 6/2021. 

(10) Nguồn tiền thưởng xã đạt chuẩn NTM đến ngày 30/5/2021 giải ngân   

1.757 triệu đồng, đạt 32% so với KH vốn, số tiền còn lại chưa giải ngân  3.743 

triệu đồng, dự kiến đến ngày 30/9/2021giải ngân hết.    

3. Khó khăn, vướng mắc: 

Trong 5 tháng đầu năm các công trình dự án chủ yếu bắt đầu triển khai kế 

hoạch năm 2021 và giai đoan 5 năm 2021- 2025, thời gian trùng vào kỳ nghỉ tết 

Nguyên Đán Tân Sửu kéo dài; tình hình dịch Covid 19 chưa chấm dứt; nên ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện đầu tư cũng như kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư 

công năm 2021.  
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4. Giải pháp tháo gỡ: 

- Về công tác GPMB, UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy 

động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc 

không để việc GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến 

các dự án thuộc trách nhiệm và thẩm quyền ở cấp huyện. 

- Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định trình duyệt chủ trương đầu tư 

đường giao thông liên xã Bình - Thủy - Mai, chỉ đạo hỗ trợ thủ tục pháp lý để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện đầu tư sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Lựa chọn nhà thầu có năng lực, yêu cầu các nhà thầu phải tranh thủ tối đa 

thời điểm thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, tăng cường máy móc thiết bị và 

có giải pháp thi công đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu kế hoạch giải ngân. Xử 

lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, 

vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay 

với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn thanh 

toán vào cuối năm. 

II. Tình hình triển khai các nội dung theo Chương trình hành động số 

70/CTr-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh. Trong đó tập trung đánh giá 

các nội dung sau: 

1. Phân bổ giao chi tiết và nhập dự toán kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 

2021 cho từng dự án, chủ đầu tư: Trên cơ sở nguồn vốn được cấp, UBND huyện 

đã phân bổ và nhập dự toán kịp thời cho từng dự án.  

2. Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây 

dựng các công trình khởi công mới: Các dự án khởi công mới huyện chỉ đạo các 

Phòng, ban ngành, UBND xã tập trung hoàn thành hồ sơ, khởi công mới đảm bảo 

đúng tiến độ.  

 3. Tình hình, tiến độ triển khai công tác GPMB các dự án: Công tác GPMB 

các công trình chủ yếu do người dân hưởng lợi đồng tình thực hiện nên cơ bản 

đáp ứng được tiến độ đề ra. 

4. UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi 

công gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình và tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ 

thanh toán ngay khi có khối lượng. 

 5. Quyết toán dự án hoàn thành: Trong 4 tháng đầu năm đã quyết toán được 

65 công trình, trong đó công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư 17 công trình, 

xã chủ đầu tư 48 công trình. Công tác quyết toán dự án hoàn hành cơ bản  đảm 

bảo đúng quy định, hiện nay còn một số dự án mới hoàn thành chủ đầu tư đang 

lập hồ sơ trình quyết toán.  

II. Kiến nghị, đề xuất 

Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để trả nợ khối lượng hoàn thành 

các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư tính đến hết năm 2021 dự kiến trên  

68.000 triệu đồng; trong điều kiện nguồn ngân sách huyện khó khăn, nhu cầu đầu 
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tư lớn, đặc biệt tập trung nhiều nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn “huyện nông 

thôn mới” trong năm 2021. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh cân đối, bố trí 

hỗ trợ huyện số vốn còn thiếu trên.  

Trên đây là Báo cáo rà soát, dự kiến tiến độ giải ngân và đề xuất điều 

chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Quang Thọ  
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