
 

  

  Dự thảo 
 

 Kính gửi:  

- Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Các Chủ đầu tư.  

 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh từ 

nay đến cuối năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các 

ngành phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ 

tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định một trong 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2022 là chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công.  

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 26/6/2022 của tỉnh đạt 

thấp, mới chỉ đạt 21,9% so với kế hoạch năm. Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá 

của một số huyện như: Huyện Bù Gia Mập đạt 44%, huyện Bù Đốp đạt 35,2%, 

huyện Bù Đăng đạt 34,8%, còn lại các đơn vị khác đều đạt thấp như: Thị xã 

Phước Long đạt 19,1%, huyện Hớn Quản đạt 17,1%, thị xã Bình Long đạt 14%, 

huyện Chơn Thành đạt 13,7%; thành phố Đồng Xoài đạt 11,8%. 

Đáng chú ý là Chương trình giảm nghèo chưa giải ngân, Chương trình 

MTQG nông thôn mới đạt rất thấp, điều này cho thấy công tác giải ngân  dẫm 

chân tại chỗ, chưa được cải thiện làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, 

giảm sức thu hút các nguồn lực xã hội khác, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng 

đến đà phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Chưa đổi mới theo tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 663/UBND-TH ngày 29/3/2022 gửi Bí 

thư và Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 

và các chủ đầu tư về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách 

quan như: (1) Do vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn (67%) trên tổng 

vốn đầu tư công toàn tỉnh. Tuy nhiên, đến 5 tháng đầu năm 2022 thu tiền sử 

dụng đất khối tỉnh đạt thấp (184 tỷ đồng/3.570 tỷ đồng, bằng 5,1%) nên ảnh 

hướng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn; (2) tác động bởi giá vật tư, nguyên 

nhiên, vật liệu trên thị trường tăng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một 

số dự án chậm lại. 
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Song, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như: (1) Công tác chuẩn bị 

thủ tục thực hiện dự án còn chậm, trong đó thời gian lập, thẩm định trình phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mất hơn 2 tháng; (2) Công tác giải 

phóng mặt bằng, tái định cư của một số dự án mặc dù đã có chuyển biến nhưng 

vẫn còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; công tác 

phối hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, ban, ngành và các địa phương chưa đồng 

bộ, thiếu chặt chẽ nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, một số 

dự án chậm như: Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố 

Đồng Xoài; Đường phía Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình 

Phước; Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc Tỉnh 

lỵ; Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và 

đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú)... 

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2022, Chủ 

tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các 

Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 như 

sau: 

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề 

ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục 

hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và 

Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh. 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là một trong các 

nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất năm 2022. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang). 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh và các Chủ đầu tư giải ngân chậm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, 

làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đề ra giải pháp phù hợp giải ngân trong thời gian 

tới. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, 

điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với đảm bảo 

chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát, tham 

nhũng; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra 

chậm trễ giải ngân vốn đầu công năm 2022.  

3. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên… tại cơ quan, địa phương mình. 

Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý 

cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang 

các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn, bảo đảm hiệu quả vốn 

đầu tư. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm. 

4. 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 2022 của tổ chức, cá nhân 

được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. 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. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các 

Chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của cơ 

quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý. 
 

Nơi nhận:                               CHỦ TỊCH 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Các Chủ đầu tư; 

- LĐVP, Phòng TH; 

- Lưu: VT. 
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