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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 

và một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo các cấp, các ngành, các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 2.004.128 triệu đồng1. Đã giao chi tiết 

đến thời điểm 30/6/2022 là 1.893.332 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 

30/6/2022 là 933.882 triệu đồng, bằng 49,32% kế hoạch giao chi tiết, tăng 2,92 

điểm % so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:  

1. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đã giao chi tiết 

1.1. Vốn ngân sách địa phương 

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là 753.468 triệu đồng, giải ngân 

đến thời điểm 30/6/2022 là 352.578 triệu đồng, bằng 46,79%. 

a) Phần vốn cấp huyện quản lý  

- Cân đối ngân sách huyện, thành phố: Kế hoạch giao 178.866 triệu đồng, 

giải ngân 115.199 triệu đồng, bằng 64,41% kế hoạch giao. 

- Thu sử dụng đất: Kế hoạch giao 166.000 triệu đồng, giải ngân 9.774 

triệu đồng, bằng 4,71% kế hoạch. 

b) Phần vốn cấp tỉnh quản lý 

- Thu hồi vốn ứng trước 01 dự án: 17.501 triệu đồng, giải ngân đến 

30/6/2022 là 17.501 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

                                                           
1 Không bao gồm vốn chương trình MTQG năm 2022 
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- Vốn bố trí cho các dự án sau quyết toán (06 dự án): Kế hoạch giao 4.763  

triệu đồng, đã giải ngân 100%. 

- Đối ứng ODA: Kế hoạch giao 5.516 triệu đồng, giải ngân 1.960 triệu 

đồng, bằng 35,53% kế hoạch. 

- Vốn bố trí thực hiện quy hoạch tỉnh Lai Châu: Kế hoạch giao 11.858 

triệu đồng, giải ngân 35 triệu đồng, bằng 0,3% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 (04 dự án): Kế 

hoạch giao 9.383 triệu đồng, giải ngân 4.624 triệu đồng, bằng 49,28% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 (15 dự án): 

kế hoạch giao 150.792 triệu đồng, giải ngân 66.989 triệu đồng, bằng 

44,42% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 (16 dự 

án): Kế hoạch giao 148.629 triệu đồng, giải ngân 94.118 triệu đồng, bằng 

63,32% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án khởi công mới (10 dự án), kế hoạch giao 

32.160 triệu đồng, giải ngân 19.466 triệu đồng, bằng 60,53% kế hoạch. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sổ xố kiến thiết: Kế hoạch giao 28.000 triệu 

đồng, giải ngân 18.150 triệu đồng, bằng 64,82% kế hoạch. 

1.2. Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước): 

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là: 1.100.185 triệu đồng, giải ngân 

đến thời điểm 30/6/2022: 581.197 triệu đồng, bằng 52,83%, cụ thể: 

- Vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 (01 dự án): Kế 

hoạch giao 25.000 triệu đồng, giải ngân 10.646 triệu đồng, bằng 42,58% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 (16 dự 

án): Kế hoạch giao 975.685 triệu đồng, giải ngân 542.729 triệu đồng, bằng 

55,63% kế hoạch. 

- Vốn bố trí cho các dự án khởi công mới (07 dự án), kế hoạch giao 

99.500 triệu đồng, giải ngân 27.822 triệu đồng, bằng 27,96% kế hoạch. 

1.3. Vốn nước ngoài (ODA)  

Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là 39.679 triệu đồng, chưa giải ngân. 

Nguyên nhân do năm 2022 là năm cuối thực hiện chương trình, các đơn vị 

được giao thực hiện phải rà soát lại toàn bộ số kinh phí đã được cấp phát so với 
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các chỉ số giải ngân đã được kiểm toán xác nhận kết quả đến hết năm 2020, ước 

kết quả đạt được năm 2021; đến ngày 21/5/2022 Trung tâm nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn đã có hồ sơ gửi Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị ứng vốn, đến nay chưa có ý kiến trả lời của các bộ. Do đó, kinh 

phí chưa chuyển về Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu để cấp phát. 

2. Các nguồn vốn chưa giao chi tiết 

- Đối với nguồn ngân sách địa phương: Số vốn dành cho các dự án phê 

duyệt quyết toán: 5.237 triệu đồng;  Các nhiệm vụ, chương trình, đề án phân bổ 

chi tiết sau khi có đủ điều kiện là 31.515 triệu đồng. 

- Vốn nước ngoài (ODA): 30.244 triệu đồng.  

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất với Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh và phân bổ 11.600  triệu đồng cho các dự án đủ điều kiện. Đồng 

thời đã ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương đề nghị điều chỉnh 

giảm 18.644 triệu đồng kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách trung 

ương được giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg. 

(Chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân của từng đơn vị, từng dự án tại 

phụ lục kèm theo) 

3. Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện 03 chương trình MTQG tỉnh được 

giao trong giai đoạn 2021-2025  (tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ) là 3.393.700 triệu đồng, trong đó năm 2022 được 

giao (tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

là: 855.305 triệu đồng. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo 

các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố bám sát các chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương để xây dựng trình Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Nghị quyết 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết về tiêu chí, định mức phân bổ vốn, Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư 

giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022; 

chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 về cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

Tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2022 kịp thời, 

đáp ứng yêu cầu các dự án có thể giải ngân ngay từ đầu năm, cơ bản đảm bảo 

tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Công tác giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn 

bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư 

triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư đã nghiêm 

túc triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tỷ lệ 

giải ngân của tỉnh Lai Châu đạt cao hơn mức trung bình của cả nước. Một số 

đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt khá (đạt trên 50% kế hoạch giao) như: Văn phòng 

Tỉnh ủy (92,88%); huyện Mường Tè (71,43%); huyện Tam Đường (67,19%); 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (61,19%); huyện Nậm Nhùn (60,81%); Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (60,33%); huyện Than 

Uyên (56,23%); Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

(51,88%); huyện Phong Thổ (51,71%) 

2. Khó khăn, hạn chế 

Việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong 6 

tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tiến độ thực hiện ở 

một số nguồn vốn, một số đơn vị vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu 

như: Nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện của thành phố Lai Châu mới giải 

ngân được 25,9%; huyện Sìn Hồ được 36,4%; Phần vốn bố trí cho các dự án 

khởi công mới nguồn ngân sách trung ương mới giải ngân được 27,96% kế 

hoạch; nguồn thu sử dụng đất mới giải ngân được 4,71%… 

Nguyên nhân: 

- Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 

đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất của người dân, 

doanh nghiệp. 

- Giá cả nguyên nhiên vật liệu có xu hướng tăng cao (nhất là xăng dầu, 

sắt thép, xi măng...) tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu 

xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án.  

- Quy trình, thủ tục đầu tư phải trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục, mất 

nhiều thời gian, đối với các dự án khởi công mới năm 2022 trong 6 tháng đầu 
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năm các đơn vị chủ yếu hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và sẽ triển khai 

thực hiện vào những tháng cuối năm. 

- Công tác thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng còn 

chậm, vướng mắc ở một số dự án như: Nâng cấp đường tỉnh lộ 130; Đường 

hành lang biên giới đoạn Phong Thổ - Bát Xát; Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn 

Km0-Km21; Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông 

nghiệp thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ; Dự án Kè bảo vệ các vị trí xung yếu bờ 

suối Nậm Be; Trụ sở xã Nậm Ban,… 

- Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện, thành phố trong 

triển khai có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhất là về thực hiện các thủ tục đất 

đai, giải phóng mặt bằng. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công, nhất là trong điều kiện những tháng cuối năm 2022 dự báo còn nhiều khó 

khăn thách thức như giá nguyên, nhiên, vật liệu vẫn còn cao; mùa mưa đến sớm 

và có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm đối với Khu vực Bắc Bộ. Trong 

thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các Chủ đầu tư cần tập 

trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, các Văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính 

quyền và đơn vị, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

2. Các Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 

vốn được giao năm 2022 theo đúng biểu đồ tiến độ đã cam kết. Theo dõi chặt 

chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, vướng mắc đối với 

từng dự án cụ thể. Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ thanh toán, không để dồn vào cuối năm. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn 

thành sau năm 2022: Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải 

ngân hết kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết. Đối với các dự án khởi 

công mới năm 2022. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết 

hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.  

Chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự 

án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt để đảm 
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bảo giải ngân 100% kế hoạch được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu báo cáo. 

3. Các chủ đầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà 

soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, 

ban chuyên môn đẩy nhanh nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

phương án, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân 

ngay khi đã đủ điều kiện theo quy định. Cương quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có 

các hành vi trái với quy định của pháp luật gây cản trở đến tiến độ thực hiện…  

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả 

công tác thu tiền sử dụng đất và phát triển quỹ đất, kịp thời đưa vào đấu giá 

trong thời gian sớm nhất để phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2022. 

5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố khẩn trương hoàn 

tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và kế hoạch vốn năm 2022 đối với các chương trình, Đề án trọng điểm thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh. 

6. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung hoàn thiện thủ 

tục đầu tư để triển khai các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022. 

7. Tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 

tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh uỷ;                    (Báo cáo) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: V, C; 

- Lưu: VT, Th6. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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