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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện dự án và giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 

 

   

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Văn bản số 264/SKHĐT-QLĐTC ngày 17 tháng 02 

năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện dự án và giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 đối 

với các dự án do UBND huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp 

tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022. 

Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện dự án và kế hoạch vốn đầu tư công 

được giao năm 2022, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án, kế hoạch 

giải ngân chi tiết vốn đầu tư công theo tháng, quý đối với từng dự án nhằm đảm 

bảo mục tiêu đến hết ngày 30/9/2022 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn đối 

với các dự án chuyển tiếp; đối với dự án khởi công mới năm 2022 thực hiện 

hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư đảm bảo khởi công chậm nhất là tháng 

6/2022 và kết quả giải ngân đến hết ngày 30/9/2022 đạt tối thiểu 40% kế hoạch 

vốn; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/01/2023. 

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; Căn cứ vào tiến độ, kết quả giải 

ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát tiến độ triển khai thực hiện theo kế 
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hoạch được ban hành; triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư ngay từ những tháng đầu năm 2022. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự 

án; hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư theo kế hoạch được giao, đảm bảo 

quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn đầu tư theo quy định. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Về chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công 

 Định kỳ hằng quý, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì họp (hoặc kiểm tra 

thực tế) các chủ đầu tư báo cáo tình tình thực hiện, tiến độ thi công và giải ngân 

vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án có mức vốn bố trí cao nhưng tỷ lệ giải 

ngân vốn đầu tư thấp, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công 

tác giải ngân vốn đầu tư công; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022. 

2. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, thường xuyên theo dõi cập nhập các 

quyết định phân bổ nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh; kịp thời tham mưu UBND 

huyện phân bổ chi tiết nguồn vốn đảm bảo tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu 

tiên bố trí vốn theo quy định tại: Luật Đầu tư công 2019; Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn và các quy định có liên quan. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để 

kịp thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ 

dự án giải ngân chậm sang dự án đang thiếu vốn thanh toán, bảo đảm hiệu quả 

vốn đầu tư. 

3. Kế hoạch thực hiện dự án và giải ngân 

3.1. Đối với các dự án đã hoàn thành 

a) Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình theo phân cấp, đồng thời đôn 

đốc các chủ đầu tư thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  
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Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi 

hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

28/6/2020; đồng thời gửi văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu tới phòng Tài 

chính - Kế hoạch để phối hợp thực hiện và đôn đốc công tác quyết toán dự án 

hoàn thành. 

b) Đối với các chủ đầu tư dự án: 

Đối với dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 

31/12/2021: Các chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh 

toán đối với các dự án được giao kế hoạch vốn thanh toán khối lượng; trình hồ 

sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán theo 

quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 

96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính. Trong tháng 6/2022 hoàn 

thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đối với các dự án hoàn thành đã được bố trí 

vốn (các dự án hoàn thành đến 31/12/2021). 

3.2. Đối với các dự án chuyển tiếp 

Các chủ đầu tư dự án, thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ thi công so với 

hợp đồng đã ký kết; phối hợp các các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đôn 

đốc các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân công đẩy nhanh tiến 

độ, đảm bảo thi công hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Thực 

hiện theo tiến độ và đảm bảo đến hết ngày 30/9/2022 giải ngân tối thiểu 60% kế 

hoạch vốn giao. 

3.3. Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 

a) Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Chủ động đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ xây dựng công 

trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án khởi công mới trong năm theo các 

quyết định phân bổ nguồn vốn, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê 

duyệt theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ các khâu thẩm tra, thẩm định dự án, 

thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng; kiểm soát nâng cao chất lượng hoạt 

động tư vấn xây dựng công trình.  

Chủ động nghiên cứu, thực hiện và hướng dẫn các chủ đầu tư tuân thủ đúng 

các quy định hiện hành. Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung 

hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); việc 

bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án 

phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 

 b) Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các chủ đầu tư: 

  Tổ chức thực hiện đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 
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63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 

27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các 

dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà 

nước; thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu phải đúng với quy định 

Luật Đấu thầu; thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại 

khoản 3 Điều 29, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng 

giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Cụ 

thể giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: 

 “+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; 

 + Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng 

vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 + Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua 

sắm tập trung.” 

 Thực hiện nghiêm quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu 

tư; giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý; giám sát đầu tư của 

cộng đồng theo quy định tại Chương VI, VII, VIII, Nghị định số 29/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Tăng cường kiểm tra tiến độ 

thực hiện (giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng) các dự án trọng điểm, dự án 

chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022, đánh giá khả năng triển khai thực hiện 

đáp ứng với khả năng bố trí vốn và hiệu quả đầu tư; kiểm tra ít nhất một lần đối 

với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm 

thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư. 

- Đối với dự án đầu tư công khởi công mới được giao vốn từ đầu năm 

2022: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình thẩm định phê duyệt chủ trương chậm 

nhất trong tháng 6/2022. 

Sau khi hợp đồng xây dựng được ký kết, đôn đốc các nhà thầu thi công sau 

khi được bàn giao mặt bằng tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công 

dự án đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt; thực hiện tốt chức năng quản lý dự 

án, xây dựng kế hoạch theo tuần, tháng, thường xuyên cử cán bộ xuống hiện 

trường, kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện dự án theo hợp 

đồng, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các bên liên quan thực hiện 

tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn thiện 

các thủ tục giải ngân, thanh toán, tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước huyện để giải 
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ngân. Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/9/2022 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn 

đối với các dự án khởi công mới. 

c) Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện: 

Thực hiện kiểm đếm, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với 

công trình Mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, 

huyện Chi Lăng; đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư trong việc giải quyết 

vướng mắc về mặt bằng đối với các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp trên 

địa bàn huyện. 

d) Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

Khẩn trương thực hiện lập dự án kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai, 

đo đạc chỉnh lý bản đồ đối với các tuyến đường thôn tại các xã Gia Lộc, Quan 

Sơn, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập và trình UBND huyện phê duyệt dự án 

trong Quý III/2022. 

đ) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Phối hợp với các chủ đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt 

bằng sạch, bàn giao cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thi công dự án; tổ chức 

tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đóng góp ngày công lao động, hiến 

đất, mặt bằng xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia không được bố trí 

nguồn vốn để giải phóng mặt bằng. 

 5. Công tác thanh toán, quyết toán dự án 

 - Chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán 

kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, chủ động làm thủ tục thanh toán 

ngay với Kho bạc Nhà nước huyện, không để dồn khối lượng thanh toán vào 

cuối năm.  

 Các chủ đầu tư thực hiện đúng biểu mẫu, nội dung hợp đồng, biểu mẫu 

nghiệm thu thanh toán quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công. 

 - Kho bạc Nhà nước huyện: Chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện 

hồ sơ giải ngân, thanh toán, đảm bảo nhanh, đúng quy định; tăng cường công tác 

đôn đốc thu hồi tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền quản lý; giải quyết thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải 

ngân trong thời hạn đúng quy định tại Khoản 12 Điều 8 Nghị định 

số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý 

các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư theo 

chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị triển khai thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-11-2020-nd-cp-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc-433293.aspx
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hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022 trên địa bàn huyện;  

 2. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án xây dựng Kế hoạch, cam kết giải ngân 

chi tiết vốn đầu tư công theo tháng, quý; trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể 

công chức, viên chức quản lý, theo dõi từng công trình để tăng cường trách 

nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đối với từng dự án. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đốn đốc thực hiện Kế hoạch này. 

(Kèm theo biểu kế hoạch triển khai thực hiện dự án và giải ngân kèm theo) 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT và HT, NN và 

PTNT, GD và ĐT, LĐ,TBXH-DT huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (MVT). 

CHỦ TỊCH  

 

 
  

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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