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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018 
 

 

Thực hiện Công văn số 1885/STC-TCĐT ngày 26/9/2018 của Sở Tài 
chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư 
công 9 tháng đầu năm 2018; Sau khi rà soát, tổng hợp, UBND huyện Chi Lăng 
báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, cụ 
thể như sau: 

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 

1. Thuận lợi 

Ngay từ cuối năm 2017, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
các sở ban ngành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, huyện Chi Lăng đã 
triển khai thực hiện một số công trình giao thông, trường học, trụ sở làm việc, 
trạm Y tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Những dự án trên đã 
góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa đói, 
giảm nghèo tại các xã, thôn 135 trên địa bàn huyện. 

 Các văn bản mới ban hành đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của 
những văn bản cũ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và quản lý có hiệu quả 
nguồn vốn đầu tư cho đầu tư xây dựng cơ bản. 

2. Khó khăn  

Nguồn vốn phân bổ cho các dự án còn ở mức độ thấp so với nhu cầu đầu 
tư thực tế tại các xã. Nguồn ngân sách cấp huyện còn rất hạn hẹp, khó có khả 
năng bố trí, đối ứng cho các dự án còn thiếu vốn, phụ thuộc nhiều vào nguồn 
ngân sách cấp tỉnh và Trung ương. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 9 
THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV 
NĂM 2018 

1. Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng năm 2018 

Tính đến ngày 28/9/2018, các đơn vị Chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân 
thanh toán các nguồn vốn đầu tư công được 56.684 triệu đồng đạt 72,11% trên 
tổng kế hoạch vốn giao là 78.597 triệu đồng, cụ thể: 

- Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, giải ngân, 
thanh toán vốn được 12.940 triệu đồng đạt 73,04% kế hoạch vốn giao là 17.717 
triệu đồng. 
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- Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số  
03/2016/NQ-HĐND, giải ngân thanh toán vốn được 5.906 triệu đồng đạt 
87,28% trên kế hoạch vốn giao là 6.766 triệu đồng. 

- Vốn thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, giải ngân thanh 
toán vốn được 2.143 triệu đồng đạt 98,5% trên kế hoạch vốn giao là 2.175,6 
triệu đồng. 

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giải ngân thanh toán 
vốn được 13.967 triệu đồng đạt 85% trên kế hoạch vốn giao là 16.421 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giải ngân thanh toán vốn 
được 7.099 triệu đồng đạt 63,71% trên kế hoạch vốn giao là 11.142 triệu đồng. 

- Vốn NSTW thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế cửa 
khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp giải ngân thanh toán vốn được 4.109 
triệu đồng đạt 82,18% trên kế hoạch vốn giao là 5.000 triệu đồng. 

- Vốn NSTW hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết 
định số 22/2013/QĐ-TTg, giải ngân thanh toán vốn được 10.520 triệu đồng đạt 
54,3% trên kế hoạch vốn giao 19.375 triệu đồng. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV để thực hiện kế hoạch đầu tư xây 
dựng năm 2018 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng 
hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện công tác kiểm 
tra, kiểm soát việc sử dụng vật liệu, vật tư, thiết bị vào công trình và nghiệm thu 
các hạng mục theo quy định đảm bảo tính trung thực và chính xác. 

Đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ 
sơ thanh toán, quyết toán; thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành để kịp 
thời giải ngân kế hoạch vốn được giao 

Kiểm tra năng lực của nhà thầu tại công trường và chỉ đạo nhà thầu lập hệ 
thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây 
dựng, thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, vật tư, thiết bị theo yêu cầu 
thiết kế, lập, ghi nhật ký thi công và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công 
trình, hạng  mục công trình và công trình hoàn thành. 

(Có các biểu chi tiết đính kèm báo cáo). 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công 9 
tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng. UBND huyện Chi Lăng báo 
cáo Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (BC); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng TC-KH huyện; 
- Lưu: VT(08b, Cg). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 Đinh Hữu Học 



 
 

3 

 


		2018-10-05T08:44:43+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




