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BÁO CÁO 

Tình hình công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 
 
 

Thực hiện Công văn số 1766/SKHĐT-KTN ngày 06/12/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc khẩn trương thực hiện nghiêm 
túc công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. 

UBND huyện Chi Lăng báo cáo tình hình thực hiện công tác giải ngân 
vốn đầu tư công năm 2019 như sau: 

1. Vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư 
khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

Tổng kế hoạch vốn được giao 4.000 triệu đồng để thực hiện 01 dự án 
chuyển tiếp (Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 2).  

Đến nay đã giải ngân 4.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

2. Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương 

2.1. Tổng kế hoạch vốn được giao: 30.019 triệu đồng, trong đó: 

- Thanh toán 04 dự án hoàn thành với kế hoạch vốn 9.819 triệu đồng. 

- Thực hiện dự án chuyển tiếp: 03 dự án với kế hoạch vốn 20.200 triệu 
đồng. 

2.2. Kết quả giải ngân:  

Đã giải ngân thanh toán 26.681,3 triệu đồng, đạt 88,9% kế hoạch vốn 
giao. Số vốn chưa giải ngân 3.337,7 triệu đồng, cụ thể tại các dự án sau: 

a. Dự án Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các 
huyện Chi Lăng và Cao Lộc: 

- Đã giải ngân thanh toán 9.705 triệu đồng, đạt 97% trên kế hoạch vốn 
giao (10.000 triệu đồng).  

- Số vốn chưa giải ngân 295 triệu đồng: Đang lập hồ sơ thanh toán cho 
khối lượng xây lắp. 

b.  Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 2: 

- Đã giải ngân thanh toán 1.957,3 triệu đồng, đạt 39,1% trên kế hoạch 
vốn giao (5.000 triệu đồng).  

- Số vốn chưa giải ngân 3.042,7 triệu đồng: Dự kiến giải ngân thanh toán 
cho công tác GPMB vào cuối tháng 12/2019 là 3.042,7 triệu đồng, hiện nay 
UBND huyện đang thẩm định Phương án bồi thường GPMB của dự án. 
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3. Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương theo 
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND 

Tổng kế hoạch vốn được phân bổ 7.620 triệu đồng, đã giải ngân thanh 
toán 7.620 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

4. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
và xây dựng nông thôn mới 

4.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao 11.695 triệu đồng. 

+ Đã giải ngân thanh toán 11.121,1 triệu đồng, đạt 95,1% kế hoạch vốn 
giao. 

+ Chưa giải ngân 573,9 triệu đồng: Đã có khối lượng thực hiện, đang lập 
hồ sơ thanh toán trong tháng 12/2019. 

4.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao 23.900 triệu đồng. 

+ Đã giải ngân thanh toán 23.670,2 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch vốn 
giao. 

+ Chưa giải ngân 229,8 triệu đồng: Đã có khối lượng thực hiện, đang lập 
hồ sơ thanh toán trong tháng 12/2019. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2019 của UBND huyện Chi Lăng./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Phòng TC-KH; 
- Lưu: VT, BQLDA. 
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