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BÁO CÁO 

Kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công  

năm 2022 trên địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng  

và Bù Gia Mập 
 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập 03 Tổ kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gọi chung là Quyết định số 846), 

Vào các ngày 24/5/2022, 02/6/2022 và 13/7/2022, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Trần Văn Mi - Tổ trưởng Tổ công tác số 3 theo Quyết định số 846 đã chủ 

trì buổi làm việc về kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022 trên địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia 

Mập. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và các phòng, ban chuyên 

môn của các huyện được kiểm tra; Văn phòng UBND tỉnh. 

Nay Tổ công tác số 3 báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả 
kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các đơn vị 

được kiểm tra gồm: UBND các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia 

Mập, như sau: 

I. TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 

UBND các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia Mập đã thực 

hiện việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng quy 

định. 

II. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 

NĂM 2022 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến thời điểm kiểm tra:  

- Huyện Đồng Phú: Tổng kế hoạch vốn trên địa bàn huyện là 451.969 

triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 23/5/2022 là 91.317 triệu đồng, đạt 

20,2% kế hoạch vốn; trong đó vốn tỉnh hỗ trợ là 258.991 triệu đồng, thực hiện 

giải ngân đến ngày 23/5/2022 là 67.022 triệu đồng, đạt 25,9% kế hoạch. 

- Huyện Bù Đăng: Tổng kế hoạch vốn trên địa bàn huyện là 395.056 triệu 

đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 01/6/2022 là 108.708 triệu đồng, đạt 27,2% 
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kế hoạch vốn; trong đó vốn tỉnh hỗ trợ là 143.000 triệu đồng, thực hiện giải 

ngân đến ngày 01/6/2022 là 53.952 triệu đồng, đạt 37,7% kế hoạch. 

- Huyện Phú Riềng: Tổng kế hoạch vốn trên địa bàn huyện là 422.020 

triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 12/7/2022 là 124.120 triệu đồng, đạt 

29,41% kế hoạch vốn; trong đó vốn tỉnh hỗ trợ là 175.000 triệu đồng, thực hiện 

giải ngân đến ngày 12/7/2022 là 61.444 triệu đồng, đạt 35,1% kế hoạch. 

- Huyện Bù Gia Mập: Tổng kế hoạch vốn trên địa bàn huyện là 417.836,5 

triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 30/6/2022 là 157.458 triệu đồng, đạt 

38% kế hoạch vốn; trong đó vốn tỉnh hỗ trợ là 231.915,5 triệu đồng, thực hiện 

giải ngân đến ngày 30/6/2022 là 88.541 triệu đồng, đạt 44% kế hoạch.  

2. Đánh giá kết quả giải ngân 

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt còn thấp, 

một số nguồn vốn, dự án chưa giải ngân, công tác giải ngân còn chậm, chưa tích 

cực và 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, Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 về 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.  

Huyện Bù Gia Mập có kết quả giải ngân đạt khá, cần phát huy, chia sẻ 

kinh nghiệm để các đơn vị học tập. 

Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, 

thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các 

biện pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu kết quả giải ngân năm 

2022 đạt trên 95% kế hoạch giao. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG   

Qua kiểm tra làm việc, các địa phương có những tồn tại, khó khăn, vướng 

mắc chủ yếu làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, như sau:  

1. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án thực hiện chậm, đề xuất chủ trương đầu 

tư khi chưa khảo sát kỹ hiện trạng nên một số dự án phải trình điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh dự án mất nhiều thời gian. 

2. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án mặc dù đã có 

chuyển biến tích cực, vận động được nhân dân hiến đất. Tuy nhiên, hiện còn 

một số hộ dân mặc dù đã vận động nhiều lần nhưng vẫn chưa thống nhất dẫn 

đến chậm giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thi công. 

3. Các dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch vốn nhưng chậm khởi 

công theo tiến độ (huyện Đồng Phú). 

4. Các công trình thực hiện thiết kế 02 bước mất nhiều thời gian, sự phối 

hợp giữa các Sở, ngành liên quan và chủ đầu tư chưa chặt chẽ, các đơn vị tư vấn 
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thực hiện còn chậm dẫn đến một số dự án bước thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán chưa được phê duyệt theo tiến độ được giao.  

5. 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 nên một số 

nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế 

hoạch đề ra.  

6. Việc triển khai thực hiện các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo 

còn chậm do các xã chậm đăng ký danh mục công trình và do chờ phê duyệt kế 

hoạch giảm nghèo chi tiết chung trên địa bàn tỉnh (huyện Bù Gia Mập). 

7. Nhiều công trình, dự án đã thực hiện từ nhiều năm trước nhưng đến 

nay chưa hoàn tất thủ tục quyết toán, tất toán và xử lý công nợ. 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CÔNG TÁC 

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các 

tháng đầu năm 2022 và các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải 

ngân vốn của 04 huyện (Huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia Mập) 

và ý kiến tham gia của đại diện các Sở, ngành, Phó Chủ tịch Trần Văn Mi (Tổ 

trưởng Tổ công tác số 3) có ý kiến chỉ đạo:  

1. UBND các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia Mập tiếp 

tục triển khai 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; Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 

17/02/2022 và Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

2. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án, khảo sát kỹ hiện trạng dự 

án trước khi lập đề xuất chủ trương đầu tư, tuân thủ chủ trương đầu tư đã được 

HĐND tỉnh thông qua; lưu ý lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh 

nghiệm để tránh trường hợp phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh 

hồ sơ dự án nhiều lần gây tốn kém thời gian, chậm tiến độ thực hiện dự án. 

3. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục khởi công các dự án đảm bảo thời gian 

theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, 

tham mưu UBND tỉnh điều hòa vốn giữa các đơn vị đảm bảo giải ngân hết kế 

hoạch vốn đã giao. 

4. Các huyện giao một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng 

Ban Chỉ đạo chuyên trách về giải ngân vốn đầu tư công, tập trung chỉ đạo công 

tác giải phóng mặt bằng các dự án, tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt 

là giải thích rõ các quy định pháp luật về giá đất và chính sách bồi thường, hỗ 

trợ để người dân đồng thuận thực hiện. 
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5. Giao các Sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu,... tránh trường hợp chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần kéo dài thời gian. 

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp, bố trí lịch họp của Lãnh đạo 

UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương nghe báo cáo tình hình quyết toán, 

tất toán vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.  

7. 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, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; 

tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; 

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 

liên quan. 

8. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cần tham khảo ý kiến của các địa 

phương về phương án thiết kế công trình, dự án đầu tư trên địa bàn nhằm đảm 

bảo hiệu quả đầu tư và công năng sử dụng.  

9. Về các kiến nghị của địa phương: 

(1) Hỗ trợ xi măng cho các huyện xây dựng đường giao thông nông thôn 

theo cơ chế đặc thù năm 2021-2022. 

Việc mua xi măng năm 2021 của Chương trình nông thôn mới trên địa 

tỉnh đã được Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố, chỉ còn thiếu ít 

khối lượng ở vài địa phương, trong đó có huyện Đồng Phú, Bù Đăng. Hiện Văn 

phòng điều phối NTM tỉnh đã tổng hợp khối lượng xi măng còn thiếu ở các 

huyện năm 2021 vào kế hoạch mua xi măng năm 2022 của tỉnh.   

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Mua sắm xi măng tập trung thực hiện cơ chế đặc thù trong Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh tại 

Quyết định số 1381/QĐ-UBND. Hiện Văn phòng Điều phối Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để 

cung cấp xi măng cho các huyện thực hiện. 

(2) Đề nghị xem xét nhập vốn đầu tư công năm 2022 theo đề nghị của 

UBND huyện Đồng Phú tại Công văn số 1110/UBND-KT ngày 20/5/2022. 

Giao Sở Tài chính thực hiện việc nhập Tabmis theo tiến độ thu và linh 

hoạt trong điều hành ngân sách nhằm đáp ứng nguồn vốn cho các dự án của 

huyện Đồng Phú nói riêng và các huyện khác nói chung để huyện kịp thời thanh 

toán đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành. 

(3) Xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà thầu thực hiện 

các gói thầu theo hình thức “Hợp đồng trọn gói” chịu ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 và ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao 

trong thời gian qua. 
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Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong khi chờ hướng dẫn của các Bộ, đề 

nghị UBND các huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. 

(4) Về giao vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Căn cứ Quyết định 

số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân 

sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua và giao kế hoạch vốn cho các đơn vị tại Quyết định 

số 1373/QĐ-UBND ngày 28/7/2022. 

(5) Về giao 20% số vốn chương trình giảm nghèo còn lại: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 04/7/2022. 

(6) Về bố trí vốn thực hiện các dự án (huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phú 

Riềng) 

Tổ công tác ghi nhận, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, khi điều hòa 

vốn giữa các dự án xem xét, hỗ trợ bổ sung cho các địa phương thực hiện. 

(7) Về đầu tư các công trình điện (huyện Bù Đăng): Giao Sở Công 

Thương rà soát, tham mưu UBND tỉnh văn bản đăng ký danh mục công trình 

đầu tư với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư 

điện ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

(8) Các kiến nghị khác liên quan đến chính sách bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, các địa phương tiếp tục thực hiện theo Quyết định đã ban hành của 

UBND tỉnh cho đến khi có văn bản mới thay thế hoặc điều chỉnh.  

(9) Các kiến nghị liên quan đến từng dự án cụ thể của các địa phương đã 

được đại diện các Sở, ngành có ý kiến giải đáp, trả lời tại buổi làm việc, đề nghị 

các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

Tổ công tác số 3 báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo/.  

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

  TN&MT, GTVT, NN&PTNT, 

  CT, LĐ-TB&XH; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND các huyện: Đồng Phú,  

  Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập;  

- LĐVP, Phòng TH;  

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC SỐ 3 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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