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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước. 

 

Thực hiện Công văn số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính 

về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; trên cơ sở tình 

hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo 

tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn vốn ngân sách nhà 

nước (NSNN) khác tính đến ngày 31/12/2020 như sau: 

I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn 

1. Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao tại 

Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 là 2.944.194 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.192.462 triệu đồng (đã giảm chi 

tương ứng bội thu ngân sách địa phương (NSĐP) để tạo nguồn trả nợ gốc) 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 839.865 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước 361.265 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài 478.600 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 911.867 triệu đồng. 

2. Kế hoạch địa phương triển khai 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 địa phương triển khai đến hết tháng 

11 năm 2020 là 3.326.075 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP 1.508.862 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 911.867 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 875.346 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước 361.265 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài 514.081 triệu đồng (bao gồm cả 35.481 triệu đồng vốn 

địa phương vay lại). 

- Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khác là 30.000 triệu 

đồng. 

3. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang 

Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang là 167.890 triệu đồng, trong 
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đó: 

- Vốn cân đối NSĐP là 57.305 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 54.045 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 12.834 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác là 43.706 triệu đồng. 

II. Tình hình thực hiện giải ngân 

Tổng số giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 31/12/2020 là 2.783.974 

triệu đồng, đạt 94,56% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 

79,68% kế hoạch địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 

3.302.031 triệu đồng, đạt 112,15% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 

bằng 94,51% kế hoạch địa phương triển khai, trong đó: 

1. Kế hoạch vốn năm 2020  

Vốn đã giải ngân 2.631.830 triệu đồng, đạt 89,39% theo kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao và bằng 79,13% kế hoạch địa phương triển khai, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP đã giải ngân 1.159.748 triệu đồng, đạt 97,26% kế 

hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 76,86% địa phương triển khai; ước 

thực hiện đến 31/01/2021 là 1.449.407 triệu đồng đạt 121,55% theo kế hoạch 

Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 96,06% kế hoạch địa phương triển khai.  

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 809.897 triệu đồng 

(trong đó khoản thu hồi ứng trước vốn Chương trình 30a thực hiện theo lệnh 

chi), đạt 88,82% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai; 

ước thực hiện đến 31/01/2021 là 911.867 triệu đồng đạt 100% theo kế hoạch 

Thủ tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu đã giải ngân 633.769 triệu 

đồng đạt 75,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 72,4% địa 

phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 754.246 triệu đồng đạt 

89,81% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 86,17% kế hoạch địa 

phương triển khai.  

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác đã giải ngân 28.461 triệu đồng bằng 

94,72% địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 30.000 triệu 

đồng bằng 100% kế hoạch địa phương triển khai. 

2. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang 

 Vốn đã giải ngân 152.144 triệu đồng bằng 90,62% kế hoạch địa phương 

triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 156.511 triệu đồng, đạt 93,22% kế 

hoạch địa phương triển khai; trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP đã giải ngân 47.869 triệu đồng bằng 83,53% kế hoạch 

địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 47.869 triệu đồng bằng 

83,53% kế hoạch địa phương triển khai. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 53.290 triệu đồng bằng 

98,6% kế hoạch địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 53.290 

triệu đồng bằng 98,6% kế hoạch địa phương triển khai. 
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- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu đã giải ngân 9.659 triệu đồng 

bằng 75,26% kế hoạch địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 

11.646 triệu đồng bằng 90,74% kế hoạch địa phương triển khai. 

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác đã giải ngân 41.326 triệu đồng bằng 

94,55% kế hoạch địa phương triển khai; ước thực hiện đến 31/01/2021 là 43.706 

triệu đồng bằng 100% kế hoạch địa phương triển khai. 

(Số liệu chi tiết tại biểu kèm theo). 

3. Kết quả đạt được 

Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2020 cùng với NSTW của các bộ, 

ngành thực hiện dự án trên địa bàn và huy động hợp pháp khác, đã góp phần 

hoàn thành đầu tư xây dựng một số công trình: Đường đến Trung tâm xã Tân 

Yên, huyện Tràng Định, Đường đến trung tâm xã Xuân Dương, Ái Quốc (Lộc 

Bình), xã Thái Bình (Đình Lập); Nhà nghỉ nhà khách A1; Đường Hữu Nghị - 

Bảo Lâm; Nhà làm việc liên ngành và nhà Công vụ Bình Nghi; Cải tạo mở rộng 

trung tâm bảo trợ tỉnh Lạng Sơn; Đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu 

Sơn; góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB đáp ứng thi công 

xây dựng các dự án lớn trên địa bàn như Hồ chứa nước Bản Lải- giai đoạn 1; dự 

án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, 

Cao Bằng, Lạng Sơn”, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội thị thành phố 

Lạng Sơn và các thị trấn; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao 

thông nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đến 

năm 2020 đạt 43,3%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đến năm 2020 

đạt 86,16% (181 xã sau khi sáp nhập), (82,45% so với 207 xã trước khi sáp 

nhập); tăng thêm 207 phòng học kiên cố, nâng tổng số phòng học kiên cố đến 

hết năm 2020 là 5.506 phòng, 21 trường học đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số 

trường đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2020 là 225 trường; tỷ lệ dân cư đô thị 

được sử dụng nước sạch là 99,9%; tỷ  lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước 

hợp vệ sinh 95%; có 1.388 km kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa, đạt 

50,62%, hiệu quả tưới cho đất sản xuất nông nghiệp đạt 73,6%. Toàn tỉnh có 

150/181 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 74/207 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015, … 

góp phần hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, 

hoàn thành cơ sở hạ tầng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và các ngày lễ lớn trên địa bàn; phát huy hiệu quả sản xuất, cải thiện đời 

sống nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực 

hiện các mục tiêu của kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. 

III. Nguyên nhân và các tồn tại, vướng mắc 

Bên cạnh các nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao đạt trên 80% (như vốn cân 

đối NSĐP theo tiêu chí, định mức đạt 92,01%; nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 

83,33%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 88,82%; nguồn vốn đầu tư các 

chương trình mục tiêu đạt 96,38%; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 83,82%; vốn 

ngân sách trung ương khác đạt 85,78%); một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân 

thấp (nguồn sử dụng đất đạt 68,15%; nguồn vốn ODA đạt 63,31%; nguồn vốn 
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thu phí đạt 29,58%). Nguyên nhân và các tồn tại vướng mắc dẫn đến một số 

nguồn vốn giải ngân chậm, cụ thể như sau:  

1. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên nguồn thu sử dụng đất, 

nguồn tăng thu phí cửa khẩu không đảm bảo theo kế hoạch, dẫn đến chưa có 

nguồn để nhập dự toán theo tiến độ các dự án, vì vậy cũng chưa thể tiến hành 

giải ngân thanh toán. 

2. Cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng có sự thay 

đổi nhưng chưa có văn bản hướng dẫn kịp thời (Luật Đầu tư công 2019, Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng...) dẫn đến việc triển khai các dự án chuyển tiếp, khởi công mới gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc. 

3. Các dự án sử dụng vốn ODA năm 2020 chủ yếu là dự án mới hoặc hợp 

phần riêng biệt cần thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư mới triển khai thi công 

được.  

4. Tiến độ triển khai công tác giải phóng măṭ bằng nhìn chung còn chậm 

nên khối lượng thi công còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do tác động khách 

quan ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.  

IV. Giải pháp và kiến nghị 

1. Giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, 

an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP 

ngày 14/7/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa 

phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020; Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01 

năm 2020; Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020; Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc 

triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương; Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 

27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại Hội nghị giao ban trực 

tuyến tháng 8 năm 2020 với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đôn đốc 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài); Công văn số 

7865/VPCP-KTTH ngày 18/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài; các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 

- Giao các cơ quan chuyên môn định kỳ hằng tháng làm việc trực tiếp với 

các chủ đầu tư có dự án, kế hoạch vốn giải ngân thấp, tổ chức kiểm tra đánh giá 

tình hình thực hiện dự án và đôn đốc chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công. 

- Tổ chức các cuộc họp chuyên đề định kỳ hàng tháng về công tác giải 
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phóng mặt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn 

tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

- Gắn trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan với 

kết quả giải ngân vốn đầu tư công. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét giải 

quyết một số nội dung sau: 

- Đồng ý cho tỉnh Lạng Sơn được điều chỉnh bổ sung số liệu giải ngân 

vốn ODA và vốn vay nước ngoài từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa được 

hạch toán vào ngân sách nhà nước vào kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 để 

thực hiện thủ tục hạch toán ghi thu ghi chi theo quy định: 14.924,913 triệu đồng. 

- Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 

ODA đưa vào cân đối NSTW năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn xuống còn 357,5 tỷ 

đồng, giảm 121 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm. 

- Sớm tháo gỡ cơ chế giải ngân vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân troṇg báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà 

nước./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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