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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022
Kỳ báo cáo: tháng 9/2022
Kính gửi:
- 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, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư
công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (kỳ báo cáo tháng 9 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: 7.628.190 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy
định: 710.997 triệu đồng.
+ Vốn kế hoạch năm: 6.917.193 triệu đồng.
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến 31/8/2022: 3.711.895 triệu đồng,
đạt 48,7% so với kế hoạch giao, trong đó:
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 82.514 triệu
đồng, đạt 11,6%.
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.629.381 triệu đồng, đạt 52,4% kế
hoạch giao.
- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 4.189.000
triệu đồng, đạt 55% so với kế hoạch giao, trong đó:
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 136.000 triệu
đồng, đạt 19% kế hoạch giao.
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 4.053.000 triệu đồng, đạt 59% kế
hoạch giao.
(Chi tiết theo Biểu mẫu tổng hợp số 01a/TTKHN kèm theo)
2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước: Không có
II. Nhận xét, đánh giá:
- Đến ngày 31/8/2022, đã thanh toán: 3.711.895 triệu đồng, đạt 48,7% kế
hoạch giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dự án do Bộ,
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Ngành quản lý: thanh toán 22.636 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8% kế hoạch; Dự án do địa
phương quản lý: thanh toán 3.689.259 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50% kế hoạch.
- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và
thanh toán vốn kế hoạch năm:
Do tác động của tình hình trong nước và thế giới, giá cả hàng hóa các mặt
hàng vật tư, nguyên nhiên vật liệu... cho sản xuất, xây dựng liên tục biến động tăng
ảnh hưởng đến việc bô trí vốn và thực hiện của các dự án.
Công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; một số dự án
phải điều chỉnh quy mô, thiết kế, chủ trương, tổng mức đầu tư…
III. Giải pháp và kiến nghị
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy
định của pháp luật và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...
- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đã được giao vốn tích cực triển
khai thực hiện dự án; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục... khởi công các dự án
đã được phê duyệt, bố trí vốn; xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện; tập trung thi
công và giải ngân các dự án theo đúng tiến độ cam kết. Tổ chức nghiệm thu, thanh
toán ngay khi có khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện;
gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án còn lại đã được xác
định khởi công mới trong năm 2022. Xác định cụ thể tiến độ triển khai từng dự án.
Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không hiệu
quả theo quy định.... chuyển vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh.
- Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; kết hợp với
tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động và sự vào cuộc của hệ thống
chính trị trong công tác GPMB cho các dự án.
- Các đơn vị chuyên môn của tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát... theo trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện của các dự án. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp
luật đối với cá nhân vi phạm và cố tình gây cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến
độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
- Thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết kịp thời
những bấp cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án ở các chủ đầu
tư, ban quản lý dự án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, 2,4.
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