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BÁO CÁO 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm, 

ước thực hiện cả năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022 
 

 

Trên cơ sở số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Kho bạc nhà nước tỉnh 

đến ngày 30/11/2022 và qua rà soát tiến độ thực hiện các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 

2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 

2022 như sau: 

1. Kết quả giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 

Tổng kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2022 đã giao là 7.481 tỷ 382 triệu đồng, thực 

hiện giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 4.266 tỷ 213 triệu đồng, đạt 57,5% so với chỉ 

tiêu Chính phủ giao và đạt 57% so với kế hoạch tỉnh giao; ước thực hiện giải ngân cả 

năm 2022 là 6.728 tỷ 370 triệu đồng, đạt 90,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đạt 

90% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm: 

a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 1.353 tỷ 016 triệu đồng, giải 

ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 610 tỷ 995 triệu đồng, đạt 45,2% kế hoạch; ước thực 

hiện giải ngân cả năm 2022 là 1.304 tỷ 770 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 1.000 tỷ đồng, giải ngân 11 

tháng đầu năm 2022 là 525 tỷ 317 triệu đồng, đạt 52,5% kế hoạch; ước thực hiện giải 

ngân cả năm 2022 là 980 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. 

- Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 284 tỷ 116 triệu 

đồng, giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 44 tỷ 940 triệu đồng, đạt 15,8% kế hoạch; 

ước thực hiện giải ngân cả năm 2022 là 255 tỷ 870 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch. 

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn giao 68 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân 11 

tháng đầu năm 2022 là 40 tỷ 738 triệu đồng, đạt 59,1% kế hoạch; ước thực hiện giải 

ngân cả năm 2022 là 68 tỷ 900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 6.128 tỷ 366 triệu đồng, giải 

ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 3.655 tỷ 218 triệu đồng, đạt 59,6% kế hoạch; ước thực 

hiện giải ngân cả năm 2022 là 5.423 tỷ 600 triệu đồng, đạt 88,5% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 507 tỷ 840 triệu 

đồng, giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 333 tỷ 059 triệu đồng, đạt 65,6% kế hoạch; 

ước thực hiện giải ngân cả năm 2022 là 470 tỷ đồng, đạt 92,5% kế hoạch. 

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 4.738 tỷ 326 triệu đồng, giải ngân 

11 tháng đầu năm 2022 là 2.729 tỷ 387 triệu đồng, đạt 57,6% kế hoạch; ước thực hiện 

giải ngân cả năm 2022 là 4.080 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch. 
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 - Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 833 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân 11 tháng đầu 

năm 2022 là 545 tỷ 313 triệu đồng, đạt 65,4% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân cả 

năm 2022 là 825 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. 

- Vốn hỗ trợ của TP. HCM: Kế hoạch vốn giao 30 tỷ đồng, giải ngân 11 tháng 

đầu năm 2022 là 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân cả năm 2022 

là 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn đối ứng dự án ODA): Kế 

hoạch vốn giao 18 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 17 tỷ 459 

triệu đồng, đạt 93,9% kế hoạch; ước thực hiện giải ngân cả năm 2022 là 18 tỷ 600 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

2. Kết quả giải ngân phân theo chủ đầu tư, chương trình và ngành lĩnh vực 11 

tháng đầu năm 2022  

- Phân theo chủ đầu tư: Huyện Bù Đốp đạt 78,3%; huyện Đồng Phú đạt 78,2%; 

huyện Bù Đăng đạt 66,3%; huyện Chơn Thành đạt 66,2%; huyện Bù Gia Mập đạt 

64,8%; Ban QLDA ĐTXD tỉnh đạt 64,6%; huyện Hớn Quản 62,9%; thành phố Đồng 

Xoài đạt 58,2%; huyện Lộc Ninh đạt 53,5%; huyện Phú Riềng đạt 53%; thị xã 

Phước Long đạt 36,5%; thị xã Bình Long đạt 19,4%. Trong đó: 

Vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố: Kế hoạch vốn giao 3.820 tỷ 558 

triệu đồng, giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 là 1.671 tỷ 515 triệu đồng, đạt 43,8% 

kế hoạch giao, cụ thể: Huyện Bù Đốp đạt 81%; huyện Bù Đăng đạt 56,6%; huyện 

Chơn Thành đạt 59,9%; huyện Đồng Phú đạt 55,9%; huyện Hớn Quản 52,2%; huyện 

Bù Gia Mập đạt 50,5%; thành phố Đồng Xoài đạt 47,7%; huyện Phú Riềng đạt 

47,7%; thị xã Phước Long đạt 24,1%; thị xã Bình Long đạt 11,8%.  

- Phân theo chương trình: Chương trình MTQG nông thôn mới thực hiện 282 tỷ 

074 triệu đồng, đạt 45,7%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện 50 

tỷ 635 triệu đồng, đạt 78 %; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân.  

- Phân theo ngành, lĩnh vực: Công nghiệp thực hiện 106 tỷ 166 triệu đồng, đạt 

82,4%; Văn hóa xã hội thực hiện 183 tỷ 767 triệu đồng, đạt 78,4%; Quốc phòng, An 

ninh thực hiện 64 tỷ 134 triệu đồng, đạt 68,4%; Giáo dục và Đào tạo thực hiện 580 

tỷ 705 triệu đồng, đạt 58,1%; Giao thông, vận tải và Hạ tầng đô thị thực hiện 2.433 

tỷ 568 triệu đồng, đạt 57,9%; Nông nghiệp, thủy lợi thực hiện 38 tỷ 094 triệu đồng, 

đạt 52,9%;Y tế thực hiện 425 tỷ 589 triệu đồng, đạt 49,2%; Quản lý nhà nước thực 

hiện 11 tỷ 549 triệu đồng, đạt 35,5%.  

3. Đánh giá chung và nguyên nhân  

a) Đánh giá chung 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt thấp 

57%, thấp hơn 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 là 58,2%). 

Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Bù Đốp đạt 78,3%, Đồng 

Phú đạt 78,2%, còn lại các đơn vị khác đều đạt thấp, thấp nhất là: Thị xã Bình Long 

đạt 19,4%, thị xã Phước Long đạt 36,5%.  

Đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt rất 

thấp 43,1%. Các huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp đạt thấp như: Thị xã 

Bình Long đạt 11,8%, thị xã Phước Long đạt 24,1%, huyện Lộc Ninh đạt 42,2%. 



 

 Trong đó, tiền sử dụng đất khối huyện tuy đã thu đạt và vượt kế hoạch năm nhưng 

giải ngân rất thấp, trong khi nguồn vốn này chiếm tỷ lệ trên 70% trong tổng số vốn 

phân cấp của huyện, thị xã, thành phố, nên tỷ trọng giải ngân cho các dự án từ nguồn 

vốn này ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Đồng thời, vốn 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn NSTW giải ngân đạt rất thấp 14,6%. 

b) Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan:  

(1) Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn (63,3%) trên tổng vốn đầu 

tư công toàn tỉnh; trong đó, có 8/11 huyện, thị xã, thành phố có vốn đầu tư từ tiền sử 

dụng đất trên 70% tổng số vốn phân cấp của khối huyện nên tỷ trọng giải ngân cho 

các dự án từ nguồn vốn này ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của khối 

huyện. Đồng thời, đến nay thu tiền sử dụng đất khối tỉnh đạt thấp (30%), nên ảnh 

hướng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án. 

(2) 11 tháng đầu năm do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu trên 

thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và lập dự toán các dự án, vì đa số các 

hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Dẫn đến 

tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công 

theo kế hoạch đề ra.  

(3) Thủ tục đầu tư phức tạp, nhất là từ khâu thẩm định trình phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công - dự toán cho đến khâu lựa chọn nhà thầu (đấu thầu) mất nhiều thời 

gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. 

(4) Do tính chất đặc thù của đầu tư công đòi hỏi phải có quá trình thực hiện, 

tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại kho 

bạc, đặc biệt dự án mua sắm trang thiết bị phải hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực 

hiện thanh toán, từ đó cũng ảnh hưởng đến công tác giải ngân.  

* Nguyên nhân chủ quan: 

(1) Vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố bố trí còn dàn trải, quá nhiều 

công trình, quy mô dự án nhỏ, các Ban QLDA xây dựng một số huyện còn thiếu tính 

chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư; chất lượng đơn vị tư vấn năng lực chưa 

cao; sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư mới bắt đầu thực hiện và mất thời 

gian để hoàn thiện thủ tục, dẫn đến thời gian cho thi công trong năm rất ít. 

(2) Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của nhiều dự án còn vướng mắc, 

làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 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)... 

(3) Công tác phối kết hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, ban, ngành và các địa 

phương chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng dự án kéo dài. Thiếu sự phối hợp chia sẽ, tháo gỡ khó khăn giữa chủ đầu tư với 

nhà thầu do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu trên thị trường. 

(4) Trách nhiệm của các sở quản lý chuyên ngành chưa cao trong việc thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án do ngành quản lý, theo dõi; thiếu đôn 



 

 đốc các ngành, địa phương trong đẩy mạnh thực hiện đầu tư để phục vụ cho mục 

tiêu phát triển của ngành. 

II. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của 

năm 2022 

(1) Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 

15/9/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công những tháng cuối năm 2022; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 và 

Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia những tháng còn lại năm 2022. Chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1092-

CV/TU ngày 17/11/2022 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1573/UBND-TH ngày 29/6/2022, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/10/2022, 

3762/UBND-TH ngày 5/12/2022 . 

(2) Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá QSDĐ để có 

nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. Yêu cầu các Sở: Tài nguyên môi trường, Tài 

chính, Xây dựng, Cục thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm 

bảo nguồn thu theo dự toán đã giao. 

(3) Các chủ đầu tư, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phối hợp kịp thời cho công tác GPMB, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với 

các dự án có khối lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay 

với Kho bạc nhà nước. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, không để 

dồn vốn vào cuối năm mới giải ngân. 

(4) Đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn cuối năm 

2022 từ những dự án giải ngân chậm, dự án vướng về GPMB, chậm thủ tục đầu tư 

sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được 

giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của địa phương. 

(5) Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ 03 Tổ công tác của UBND tỉnh, theo 

dõi, chỉ đạo từng dự án, từng nguồn vốn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ xây dựng cơ bản 

giữa UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Ban QLDA, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 

thị xã, thành phố để đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công đạt mục tiêu đề ra. 

(6) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 

kế hoạch vốn cuối năm 2022 cho xác với tình hình thực tế, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 

năm 2022 đạt 90% trở lên, nhất là đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng 

vốn ngân sách Trung ương. 

(7) Các sở chuyên ngành như: Giao thông, Xây dựng, Công thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý KKT tăng cường công tác kiểm tra, 

giám  sát, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý, từ 

đó có sự phối hợp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 



 

 (8) Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tại các sở, ban, ngành 

và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp 

tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân được giao 

nhiệm vụ. 

 (Kèm theo biểu 1, biểu 2, phụ lục 2.1, biểu 3, biểu 4) 

Trên đây là báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm, ước 

thực hiện cả năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng 

còn lại của năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- TTTU, TT.HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: TC, TN&MT, XD, KBNN tỉnh, Cục TK; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT; P. ĐT (N). 
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