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Số:               /BC-SVHTTDL Bình Phước, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022  

 
 

Thực hiện Công văn số 3028/UBND-KGVX ngày 15/10/2022 về việc báo 

cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế 

hoạch năm 2022, cụ thể như sau:  

Thực hiện dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, trên địa bàn tỉnh, với kinh phí 

nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ tại Quyết định 1759/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 của UBND tỉnh Bình Phước cho các sở, ngành liên quan và UBND cấp 

huyện triển khai thực hiện thực hiện dự án 6 là: 5.784 triệu đồng, trong đó: Ngân 

sách Trung ương: 5.210 triệu đồng, ngân sách địa phương: 574 triệu đồng, trong 

đó, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 599 triệu đồng (nguồn vốn Trung 

ương là 521 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 78 triệu đồng).  

Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ 

năm 2022 đến năm 2025 đã được UBND tỉnh thực hiện theo đúng các quy định 

của Trung ương và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy đinh nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, căn cứ vào chỉ tiêu được hướng dẫn 

tại Công văn số 2651/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, thì dự án 6 thuộc chương trình trên địa bàn tỉnh gồm 07 nhóm 

nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Nhóm sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển gồm: Thực hiện đầu tư bảo 

tồn 01 làng, bản, buôn… truyền thống tiêu biểu của các DTTS gắn với phát triển 

du lịch; Xây dựng 06 thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN).  

- Nhóm sử dụng nguồn vốn sự nghiệp gồm: Bảo tồn 01 lễ hội truyền thống 

tiêu biểu tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; Hỗ trợ cho 09 đội 

văn nghệ được thành lập tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn vùng đồng bào 

DTTS và MN; Xây dựng cho 06 tủ sách cho các Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 

vùng đồng bào DTTS và MN; Hỗ trợ trang thiết bị cho 05 nhà văn hóa, thể thao 

tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn vùng đồng bào DTTS và MN.  

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, đề xuất 

nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn tại Công văn số 2206/SVHTTDL-VP ngày 
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18/8/2022. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh nói chung 

và Dự án 6 nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các văn bản hướng 

dẫn của Trung ương còn chậm và chưa thống nhất, một số văn bản hướng dẫn của 

bộ ngành Trung ương ban hành trước khi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ ban hành dẫn đến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ không thực 

hiện được trong năm 2022 do không đảm bảo theo quy định về nội dung, định 

mức và nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ.  

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, theo đó năm 2022 là năm 

đầu triển khai thực hiện, cùng với những bất cập trong ban hành các văn bản 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm và chưa thống nhất dẫn đến 

các cơ quan chuyên môn của tỉnh còn lúng túng trong công tác triển khai, tổ chức 

thực hiện các dự án, nhằm tránh đầu tư dàn trải, đầu tư tập trung hoàn thành 

nhiệm vụ, mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tháo gỡ khó khăn 

trong việc thực hiện dự án 6 Chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo 

cáo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu 

điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án 6 thuộc Chương trình. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công kế hoạch năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo để thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP(Si).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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