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Tinh hinh thrc hiçn ke hoich dau tir XDCB 6 thang dau nam
vã nhim vii, giãi pháp thiyc hin 6 tháng cui nãm 2020
Phn thfr nht
TINH HINII THI)'C HIN KE HOACH IMU TIX XDCB
6 THANG MU NAM 2020
I. Nhirng kt qua dat du'qc:
1. Cong tác chi dio, diu hành:
Näm 2020 là nàm cui thirc hin K hoach du tu cong trung han giai
doan 2016 - 2020, có nghia vO cCing quan tr9ng dôi vdi vic thrc hin thäng
lqi Nghj quyetDai hi Dâng b tinh lan thir XVI, nhim kS' 2015 - 2020 và Kê
hoach phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2016 - 2020 cüa tinh. Nhn thrc rô
nhflng khó khän, thách thrc dt ra, ngay tü nhtrng tháng dâu näm, UBND tinh
dã tp trung chi dao, diêu hành và th?c hin dông b, manh me các giâi pháp
nhäm day nhanh tiên d triên khai các dir an; tp trung tháo g các khó khan,
vung mac; phân dâu nghim thu hoàn thành dua vào si:r diing dung kê hoach
nhiêu cong trInh, dir an, gop phân thüc day phát triên kinh tê - xâ hi cüa dja
phung. D.c bit, trong bôi cánh dai djch Covid- 19 büng phát và diên biên phüc
tap, lãnh dao tinh da chi do quyêt lit, hiu qua nhim vii phông chông djch
bnh, vra duy tn, phic hôi, phát triên các hot dng kinh tê - xã hi, bâo dam an
sinh xã hi và day nhanh tién d giài ngân các nguôn von dâu tu cong.
COng tác giao kê hoach di.rcc thirc hin kjp thai ngay sau khi cO thông báo
cUa Trung l.wng, uu tiên các dir an hoàn thành, dir an chuyên tiêp và tp trung
nguôn von dâu tl.r xây dirng m&i các dir an trcng diem có tInh chat cap thiêt, tao
dng lirc phát triên kinh tê và dam bào an sinh xã hi. Cong tác chi dao diêu
hành quãn 1 nba rnxóc ye dâu tu ducic tang cix&ng; vic quãn 1, si'r dicing von
dtic các chU dâu tix thirc hin hiu qua và tuân thu theo dung quy djnh cUa pháp
1ut. Các khó khän vuàng mac trong Cong tác bôi thuang giài phóng mt b&ng
thu&ng gp trong nhftng nàm truac dã ducic IJBND tinh chi dao, các cp, các
ngành tp trung tháo g.
Trong 6 tháng du nãm, UBND tinh dä thrc hin kéo dài vn con lai cüa
näm 2019 sang thirc hin và giài ngân trong näm 2020 vai so von 388,224 t
dông, trong do: (1) trInh Trung uoig cho phép 11 dir an duçic kéo dài vai tng
so von 220,171 t dông; (2) cho phép các dccn vj, chü du tii kéo dãi 27 dir an
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vói tng so vn 161,165 t dOng; (3) ct giám k hoch von con lai nlurng
không có nhu câu sir dijn cüa 07 dir an vâi so von 6,888 t dông dam bão theo
quy djnh ti Nghj djnh so 120/201 8/ND-CP ngày 13/9/2018 cCia ChInh phü ye
süa dôi, bô sung mt so dieu Nghj djnh so 77/201 5/ND-CP ngày 10/9/2015 cüa
ChInh phü ye kê hoach dâu tu Cong trung han và hang näm, so 136/2015/ND-CP
ngay 31/12/2015 cüa Chinh phü ye huâng dan thi hành mt so diêu cüa Lu.t
Dâu tu cOng và so 161/2016/ND-CP ngày 02/12/2016 cüa Chinh phü ye c ché
dc thu trong quãn 1 dâu tu xây dirng dOi vOi mt so dr an thuc các Chung
trInh mi1c tiêu QuOc gia giai doan 2016 - 2020.
2. TInh hInh phân bô vn du tir công:
K hoach dAu tu cOng do tinh quán 1 näm 2020 dixçc giao dn nay là
3.633,022 t dông, bang 184% so vói ke hoach 2019, ciii the:
a) Nguó'n vn ngán sách dja phurirzg can dó'i. Thrc hin Nghj quyt s6
35/2019/NQ-HDND ngày 06112/2019 cüa HDND tinh ye kê hoach phân bô vOn
dâu ti.r xây drng cci bàn sir ding nguôn von ngân sách do tinh quàn l nAm 2020.
Trên cci s& do, IJBND tinh dã ban hành Quyêt djnh so 3536/QD-LTBND ngày
20/12/2019 và Quyet djnh so 3770/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 phân bô và giao
kê hoch 2020 v&i tong so von 1.589,1 t dng, cii the: (1) Dâu tu can dôi theo
tiêu chI 415,1 t dông, chiêm 26% tong vOn; (2)Dâu ti.r tü nguOn thu sir ding
dat 920 t' dOng, chiêm 58% tOng von; (3) Xô so kiên thiêt 40 t' dông, chiêm
3% tOng von; (4) Bi chi ngân sách dja phung 184 t' dông, chiêm 12% tong
von; (5) NSDP thi;rc hin Chuong trInh MTQG xây di;rng nông thôn mâi 30 t
dông, chiêm 2% tong von. Trong do, dôi vi tüng nguOn von ci;i the nhu sau:
- Dôi vâi ngun von dâu ttx can dôi theo tiêu chI:
+ DAu tir flnh vi;rc Quc hi quy djnh 85 t' dng', chim 20% tng vn;
+ Du tu các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh (ngoài lTnh vrc GDDT và KHCN) là 62,233 t' dông, chiem 15% tong vOn;
+ Can di theo tiêu chI (sau khi thi;rc hiên du tu các khoàn thuôc trách
nhim chung cüa tinh) 137,722 t' dông, chiêm 33% tOng von;
+ Thi phOng NSDP 130,145 t dng, chim 31% tong von.
- Di vài ngun vn dâu tu tü nguôn thu sà di;ing dt: cap tinh quãn 1'
570 t' dông và cap huyn quân I' 350 t' dOng. Trong do ngun vn dAu tu tü
nguôn thu sfr ditng dat do cap tinh quãn l dixçic giao ci;i the:
+ Thu tai Thành phô DOng Ha 400 t' dông4;
+ Thu t?i Khu kinh t thuong mai dc bit Lao Báo 14 t' dông5;
'Trong do: lTnh vi,rc Giáo dc dào to 72,891 t ding và linh vrc Khoa hc cong ngh 12,109 t) ding
Trong dO: H tr dAt a, dAt san xuAt va rnrâc sirih hot cho dng bào dan tc thiAu s nghèo 0,5 t)
dOng; Di rng cho các dr an ODA thuOc trách nhim da phiroig 59,733 t dông; Uu dài dâu vs 02 t' dong.
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Trong dO: cAp tinh quãn l' (60%) là 82,634 t' dng và cAp huyn quãn 1 (40%) là 55,088 t' d*ng
Bao gm: Chi phi do dac, ye bàn d dja chinh và PTQD 80 t dng, thkrc hin dtr an 320 t' dng.
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+ Thu tti các khu dt giao cho doanh nghip 156 t dông6.
- Di vâi ngun x s kin thit:
+ Du tx cho giáo dc dào tao 15,446 t' dng, chiêm 39% tong von;
+ Du tu cho Y t 16,276 t dng, chim 41% tng van;
+ Du ti.r cho phüc lçci xã hi 0,8 t)' dông, chiém 2% tOng vOn;
+ H trçi xây d%rng Co sâ vt cht các
7,478 t' dOng, chiêm 18% tOng von.

xa

d dat chuân nOng thôn mth

b) Nguón vn Trung u'ctng h6' rrçr có myc tiêu: Can cir Quyêt djnh so
1706/QD-TTg ngày 29/11/20 19 cüa Thu tithng ChInh phü ye vic giao kéhoach
d.0 til vOn ngân sách nhà nuâc nãm 2020; UBND tinh ban hanh quyêt djnh
phân bô 1.646,167 t dng, trong do: vOn trong nithc 490,4 t' dông và von nuc
ngoài 1.155,767 t' dông (von ODA và von vay uu dài cüa các nhà tài trg
1.009,228 t' dOng, von giâi ngân theo cci chê tài chInh trong nithc 146,539 t'
dông).
c) Ngun vdn Chwong trInh MTQG: Can c1r Quy& djnh s 1882/QDBKF]DT ngày 29/11/2019 cüa Bô Ké hoach và Dâu tu ye giao chi tiêt dtr toán
chi ngân sách trung l.rong thirc hin các Chucing trInh MTQG nàm 2020; IJBND
tinh ban hành Quyet dnh so 3702/QD-UBND và so 3707/QD-UBND ngày
30/12/2019 phân bô 397,755 t dOng, trong do: Chuccng trInh Giàm nghèo
98,735 t' dông và chucmg trInh NTM 299,02 t' dông.
Nhu vây, so vâi tng vn k hoach 2020 duqc Thu tuOng ChInh phü giao
t?i Quyêt dlnh so 1706/QD-TTg ngày29/1 1/20 19; tinh dà giao tang 420 1j1 dông
tir nguOn thu dâu giá quyên sir dung dat.
Qua trInh phân b k hoach vn du tu xây dirng cci bàn duçic thirc hin
theo di1ng các nguyen täc, quy djnh hin hành cüa nhà nithc. Chi bô tn von cho
các chuong trInh, dir an dà diiçc cap cO thâm quyên phê duyt chü truong và phê
duyt di,r an; tp trung bO trI vOn dâu tu dê hoàn thành và day nhanh tiên d
chuong trInh, dir an tr9ng diem; uu tiên tp trung nguOn 1irc d xr l nç d9ng
xay drng Co bàn, hoàn trà cac khoán trng truOc ngân sách. Vic phân bO kê
hoach ,vOn dâu tu cOng duçc sap xêp theo thu tr ixu tiên; tp trung hoàn thành
dirt diem các hang mvc chInh, han chê tInh trang dan trâi, kéo dài thai gian thirc
hin. DOi vâi các cOng trInh, dir an khâi cOng mâi dêu bào dam day dü quy
trInh, thu t1c theo quy djnh cüa pháp 1ut.
A

3. Tinh hinh giai ngan von dau tu' cong:
COng tác thanh toán, giái ngân vn du tu xây dirng co bàn duçic UBND
tinh dc bit quan tam chi dao. Co quan Tài chInh và Kho bac nhà nuâc cp
tinh, cap huyn tao diêu kin thun igi nhât cho các chU dâu tix trong thkrc hin

Bao gm: Chi phi do dac, ye bàn d6 dla chinh và PTQD 2,8 t dng, thc hin dr an 11,2 t d6ng.
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Bao gm: Chi phi do dac, ye bàn d6 dja chinh và PTQD 31,2 t dông; thi,rc hin dr an 124,8 t d6ng.
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các thu tic trin khai thirc hin, cp phát và giài ngân von dâu Ui. Nhiêu chü dâu
tu các cong trInh, dir an cling tIch c1rc chi dao dê triên khai thirc hin các cong
trInh, dr an dã duqc b trI von.
Trên Co sO báo cáo cüa KBNN tinh tinh den ngày 20/6/2020, dr uóc tOng
giá trj giài ngân các nguOn von dâu tr phát triên do tinh quãn l 6 tháng dâu närn
2020 là 872,136 t' dOng, dat 24% so vâi kê hoach thrçic giao, trong do ci the
các nguOn vOn nhu sau:
Ngun vn can di NSDP:

411,766 t dOng, dit 26%KH;

Nguôn vn TW h trq có miic tiêu: 297,291 t dng, dat 18%KH;
163,079 t' dng, dit 41%KH;
Ngun vn Chwing trInh MTQG:
Mc dü tin d thirc hin và giài ngân vn du tii cOng 6 tháng ctu näm
2020 có nhiêu chuyên biên tIch circ, dat t' l khá so vi cling kS' các nãm trithc
nhung vn thâp so vi tinh than chi dao cüa ChInh phü vã clia tinh. Nguyen
nhân cüa tInh trng nay chü yêu là do:
- TInh hInh djch bnh COVID- 19 din ra phirc tap nên nhiéu doanh
nghip không the huy dng dü 1irc hrcing cong nhan lao dng lam vic hoc
cOng trInh khOng the tiêp tc thi cong dan den tiên d các cong trInh khOng dü
khOi krçng dê nghim thu thanh toán.
-NhQng tháng dunãm, các don vj chü du tu tp trung thirc hin và giái
ngân dOi véi kê hoach von 2019 dirgc phép kéo dài sang näm 2020; dOng thai,
trong th?i gian nay các don vj, ch dâu tu cüng tp trung hoàn thin thu ti1c dâu
Ui nhi.r: phân khai von, nhp dir toán, nghimthu khôi luqng,... nên cling lam
ánh huàng den tiên d thirc hin và giái ngân ké hoach 2020 dugc giao.
- Mt s6 cong trmnh, dir an dâ hoàn thânh nhi.rng chm tin hàrth thirc hin
thu tic quyêt toán nén khOng có co sâ dê thanh toán, giái ngân; mt sO dir an
chuyên tiêp dang triên khai thi cOng dO dang nén chua the thiic hin nghim thu
và 1p ho so thanh toán; cong tác chuãn bj dâu tu dOi vOi mt so dir an khOi cong
rnOi con châm.
- Mt s ngun vn dc thu có tin d thrc hin phii thuc vào tin d thu
cüng lam ãnh huOng den tién d giái ngân chung cüa toàn tinh. Ci the: (1)
NguOn vOn dâu giá quyên sIr ding dat do quy djnh hin hành cüa Lut du iá là
ngu?ii trOng dâu giá np tiên trong vOng 03 tháng nên so thu tlr dâu giá quyên sIr
diving dat cOn thâp. (2) Nguôn von XSKT do h h1y ctia vic hit thu näm 2019
nén sO thu cua näm 2020 ducc uu tiên bO trI cho các dr an thuôc k hoach 2019,
chira có nguôn dê can dOi, bO trI cho các dr an duc giao k hoach 2020; Mt
khác, do dai djch bnh COVID- 19, Thu tuOng ChInh phü dã chi dao t?m dlrng
djch v11 xO so kien thiêt càng lam cho nguôn thu xô sO kiên thiêt gp khó khän.
- Các Chuong trInh mc tiêu quc gia ch yu dixcc du tu trén dja bàn
các xà là vling sâu, vling xa, các xä biên gió'i, diêu kin di lai khó khàn vá dang
Ti Van bàn s 360/UBND-CN ngày 05/02/2020 cUa UBND tinh
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dixcrc các hrc 1l.rng chüc nãng kim soát chat chê di tuçmg ra vào dja bàn, mt
khác tam 19 ngixi lao dng và doanh nghip dang 10 ngi djch bnh nén vic
trin khai thi Cong các cong trInh chm tiên d han so v&i kê hoch dê ra.
4. TInh hlnh thrc hin các chtrong trInh Miic tiêu quc gia:
4.1. Chuvng trinlz MTQG Giám nghèo:
K hotch vn cüa Chuang trinh mIic tiêu quc gia giám nghèo cüa tinh là
136,054 t9 dng, bao gôm: von dâu ttx phát triên: 98,735 t9 dông; Von sr
nghip: 37,319 t5' dông. DOi vâi von dâu tu' phát triên duçic triOn khai thirc hitn
02 dir an: (1) Chirang trInh 30a duqc bO trI 65.602 triu dOng dê thirc hin 73
cong trInh, bao gôm: 10 cong trInh hoàn thành; 21 cOng trInh chuyên tiêp và 42
cong trInh khâi cong mâi; (2) Chi.rang trInh 135 di.rçic bô trI 33.133 triu dông
d thirc hin 87 cOng trmnh, bao gôm: 33 cong trInh hoàn thành; 10 cong trInh
chuyên tiêp và 44 cOng trInh kh&i cOng mOi. Trong 6 tháng dâu nãm 2020, các
Sâ, Ban ngành và dja phi.rang dã tIch crc triên khai thirc hin và giài ngân ké
hoch vOn ducic giao dtt trên 40%.
4.2. C'hu'ong trInl, MTQGxây drng nông thôn moi:
K hoach vn näm 2020, Chu'ang trInh MTQG xây drng nông thOn mi
du'çc phãn bô 406,62 t9 dông (trong do: von DTPT 329,02 t9 dOng, von sir
nghip 77,6 t9 dông, vOn NSDP 30 t9 dOng), duqc UBND tinh phân bô vOn t?i
các Quyêt djnh so 3770/QD-UBNID ngày 3 1/12/2019 và so 3771/QD-UBND
ngày 3 1/12/2019.
Dn nay, dA giãi ngân di.rcrc 140,898 t9 dOng, dt 42,8%; trong do: von
NSTW giâi ngân 122,598 t9 dông, dat 41%, vOn NSDP giãi ngân là 18,3 t3
dông, dat 61%. T9 l giâi ngân ké hoch näm 2020 Chuang trInh MTQG xây
drng nông thôn mi 6 tháng dâu näm cOn thâp. Nguyen ngân chü yêu là do mt
sO xã chu'a hoàn thành thu tVc thâm djnh, phê duyt các dir an kh&i cong mdi;
thu tiic thâm djnh i huyn mat nhiêu th&i gian; các xã thay dOi, diêu chinh danh
mIc chü trucing dâu tu' dä phê duyt qua nhiêu.
5. TInh hInh thuc hin các dtr an ODA:
Trong näm 2020, trén dja bàn tinh Quãng Trj cO 19 dir an ODA dixçic b
trI von là 1.249,883 t9 dông; trong do: von dôi áng là 201,928 dông, von nithc
ngoài là 1.047,955 t9 dOng; có 02 d an duqc bô trI vOn dé thu hOi von di üng
NSTW vi tong von là 21,195 t9 dông.
Trong 6 tháng du näm 2020, các dir an ODA tp trung u'u tiên giãi ngan
nguOn von nu'c ngoài và nguôn vOn dOi irng kê hoach näm 2019 duc phép kéo
dãi thai gian thrc hin và giái ngân sang nàm 2020. Tong von giãi ngân các dir
an ODA dat 139,829 t5' dông, bang 12% so vói kê hoach duc các cap cO thim
quyên phé duyt giao von trong näm, trong dO:
+ Giãi ngân von nij&c ngoài là 96,732 t9 dng, b.ng 9% k hoch vn
nuac ngoài du'cic Trung ixang giao dâu näm;
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+ Giãi ngân vn di 1rng là 43,097 t' dng, bang 24% k hoach vn dôi
üng trong näm thrçc các cap có thâm quyên giao; trong do, giài ngân von ngân
sách Trung utrng là 25,729 t dông; giài ngân von ngân sách dja phwmg là
17,368 t dông.
Trong qua trInh trin kliai thirc hin các dij an ODA nhüng tháng d.0 näm
2020 gp khá nhiêu khó khàn, vung mac, cii the: (1) Vic diêu chinh kê hoch
von nrc ngoài cia B Kê hoch và Dâu tu thirc hinchrn lam ânh hithng rat
l&n den tiên d giâi ngân cCia các dir an (cac dir an can von, có khà nãng giài
ngân t& thI không duçic bô trI von bô sung, các dir an thrgc bô trI vOn nhixng do
khó khän ye thu tic dâu tu nên không giài ngân di.rçc nguôn von ducc cap); (2)
Môt so dix an châm tiên dO do dan vi cung cap vat tu hang hoa dixac Bô Tai
chInh chi djnh cung üng thiêu kjp thi8; (3) Môt so du an thiêu von dê thixc hiên
giài phóng mt bang lam ành hithng den tiên d.
6. TInh hInh thirc hin ngu1n thu du giá quyn sU' dting dat:
Nun vn du giá quyn si'r dung dAt cüa toàn tinh &rccc duçic giao là
920 t dông, trong do: cap tinh quãn l 570 t' dông và cap huyn quãn l là 350
t dông. Sau khi dixçic giao kê hoach vOn, các ChU dâu tir dA tIch crc triên
thirc hin, day nhanh tiên d xây drng. Tuy nhiên, do ãnh huâng cüa djch bnh
Covid-19 và thirc hin Chi thj so 16/CT-CP ngày 3 1/3/20120 cüa Thu tixóng
Chinh phO, Cong din so 03/CD-UBND ngày 31/3/2020 cüa UBND tinh ye thrc
hin các bin pháp cap bach phOng, chOng djch Covid- 19 nén cong tác to chirc
dâu giá quyn si'r diing dat trên toàn tinh gap nhiêu khó khän.
Dái vói nguiin thu dáu gid quyn sir drng dat do cp tin/i qudn 1j:
Ngun vn dAu giá quyn sü diing dAt tai Thành ph Dông Ha do Trung
tam Phát triên Qu dat tinh thrc hin: trong 6 tháng dâu nàrn dã tO chüc thirc
hin 04 dçit dau giá, thu dugc 312 t dOng, dat 78% so thu duçc giao. Dir kiên
den cuôi nàm së thu dat theo dir toán di.rqc HDND tinh giao dâu nàm.
Ngun vn dâu giá quyn si:r dicing dAt tai Khu Kinh té TMDB Lao Báo:
den nay Ban Quàn 1 Khu kinh tê tinh dâ có ke hoach triên khai dâu giá nhixng
không the to chüc dau giá do không CO khách hang quan tam. Mat khác, tInh
hInh san xuât kinh doanh tai Khu Kinh té TMDB Lao Báo tiêp tiic gap khó khàn
nên d kiên nguôn thu nay khó dt nhix ké hoach dixyc HDND tinh dé ra.
Ngun thu tlr các khu dAt giao cho Doanh nghip: hin các chO dAu tu
dang tIch circ hoàn thin các thu tiic dau thâu giao dat cho nhà dâu tix, cii the:
Khu dO thj Thuang mai djch vii Nam Dông Ha dã duqc phé duyt Quy hoch
chi tiêt 1/500, hin dã xin chü truong cüa Ban ThuOng vi Tinh üy và dang trinh
HDND tinh thông qua chu truang thirc hin dir an; Khu dan cix mOi phixing 1,
thành phô DOng Ha do SO Xây drng lam chü dâu tu dã dánh giá ho so so tuyn,
Dir an H

thng

cap nuâc xà Hái Chánh (Italia); H th6ng cap rnrâc xä Vinh Long-vTnh I-la, huyn

Vinh Linh (Italia)...
9
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hin dang tip tiic hoàn thin các thu t1ic d t chrc d.0 thu hra chn nhà d.0
ttl.
Dái vói ngun thu ctáu giá QSD dtphân cp cho huyn quân 1j:
Näm 2020, HDND tinh giao ngun thu du giá quyên si'r dung do cAp
huyn quân l là 350 t' dông. Trong 6 tháng dâu nàm, tong tiên thu duçic là
242,8 t' dng dat 69,4% kê hoach, ci the: thj xâ Quãng Trj thu ducic 21,223 t'
dng, vuçt 6,1% kê hoach; huyn Vinh Linh thu duçic 39,216 t' dông, dat
83,4% k hoach; huyn Gio Linh thu duqc 2,828 t' dông, dat 11,3% kê hoach;
huyn Triu Phong thu dugc 18,411 t' dông, dat 92% kê hoach; huyn Hái Lang
thu thrçic 22,991 t' dông, dat 57,4% ké hoach; huyn Cam L thu duqc 28,886
t dng, dat 74,7% ké hoach; huyn Hurng Hóa thu duqc 12,195 t'dOng, vuçlt
10,9% ké hoach; huyn DakrOng thu thrçc 0,684 t dông, dat 9,7% kê hoch.
so

Nhmn chung, trong 6 tháng dAu näm 2020 s thu tr dAu giá quyn sü diing
dAt tai cAp huyn (tth huyn Dakrong) rat khà quan, dr kiên den cuôi näm sO thu
có nhiêu khâ näng vuqt kê hoch duçxc HDND tinh giao.
A

•

•A

7. Tinh hinh thiyc hiçn nguon thu Xo so kien thiet:
kin thit nãm 2020 di.rqc HDND tinh giao là 40 t'
K hoach von xô
kiênthiêt näm 2020 gp
dông. Tuy nhiên, vic triên khai kê hoach von xô
nhiêu khó khàn do näm 2019 hit thu, c11 the: ké hoach von XSKT näm 2019
duçic HDND tinh thông qua và UBND tinh phân bô tai Quyêt djnh sO 3006/QDUBND ngày 21/12/2019 là 45 t' dông, nhung thrc to thu chi dat 39,038 t' dông,
hiit thu 5,962 t dông.
so

so

D xir l phAn vn XSKT hiit thu trOn, UBND tinh dã ban hành Van bàn
sO 360/UBND-CN ngày 05/02/2020 ye phi.rng an xir l hit thu nguOn vOn
XSKT näm 2019, trong do: (1) lfu tiên cho các dr an dã bô trI nguOn von xô sO
kiên thiOt kê hoch nãm 2019 nhung dOn 31/12/2019 chua dü nguôn, di.rqc tiOp
tic thanh toan vào kO hoach von xô sO kiOn thiOt nAm 2020; (2) Dôi vi các dir
an drnc bô trI vOn xô kiOn thiOt kO hoach näm 2020 triên khai thisc hiên theo
tiOn do thu.
so

Trong 6 tháng dau nàm 2020, tcng thu tir x s kin thit là 16,038 t
dông, dat 40% tong kê hoach HDND tinh giao. NguOn thu nay dä dành 5,962
t' dông dO thanh toán cho các cOng trInh ht thu kO hoach 2019;
cOn lai
10,076 t dông triên khai thrc hin các cong trInh kê hoach 2020, dat 25% ke
hoach 2020 dixçic giao.
so

so

8. TInh hInh th,c hin các cong trinh trQng dim:
a) Khu Kinh ti Dông Nam Qudng Trj:
- Ngun vn ngân sách Trung i.wng: trong giai doan 2016 - 2020, các dr
an dâu tu tai KKT Dông Nam Quãng Trj duccc giao ké hoach là 367,675 t
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dng'°. Dn nay, dir an di.rçic b trI 274,174 t' dng, dt 75% ká.hoch dxçic
giao (thiu 93,501 t' dng). Ké hoch näm 2020, các dr an ducic bô trI 100,712
t' dng hin dang day nhanh tiên d triên khai thirc hin và së giãi ngân hêt ké
hoch von duçic giao. Den nay, các cong trInh ca bàn hoàn thành, bàn giao mt
s hang mic dim vào sir diing và brc dâu dä phát huy hiu qua, gop phân on
djnh di song ngithi dan sau khi tái djnh ci'.
- Ngun vn Trái phiu Chinh phü: trong giai doan 2016 - 2020 Di.r an
Dithng nôi khu cong nghip Dông nam Quàng Trj den cáng Cüa Vit (Du&ng
trung tam tric d9c Khu kinh tê Dông Nam Quãng Trj) giao dü 100% so vOn theo
ke hoach là 630 t dông. Den nay, dir an da ca bàn hoàn thành hang miic chInh
và di.ra vào si.r ding phát huy hiu qua. Khoi hrçmg th1rc hin và giâi ngân cüa dir
an là 607,811 t' dông, dat 96% kê hoch von bô trI. Tuy nhiên, có mt so hang
m11c bô sung chiia hoàn thành do vi'Ong mac trong cong tác giâi phóng mt bang
nên 22,189 t' dông không thrqc ChInh phü dOng cho kéo dài thii gian thirc
hin va giái ngân. Dày là mct khó khän 1&n dôi vth vic thrc hin hoàn thành
mt sO hang m1ic bô sung cüa dr an.
b) Các cong trinh hg tang thié'tyé'u trong khuOn k/id Dir an Phát trkn dO thj
dQc hành

lang tiêu vImg sOng Me KOng ('GMS,):

Tngvên dAu liz là 2.446,067 t dng, tucmg dirang 109,7 triu USD;
trong do: VônODA là: 2.009,656 t VND, tucmg duang 90,12 triu USD chiêrn
82,15%; và von dôi àng cüa ChInh Phü Vit Nam là: 436,42 t' VND, tixcmg
duong 19,58 triêu USD chiêm 17,85% cüa dir an (trong do vOn NSTW: 219,775
t dông và NSDP: 216,645 t' dông). Dja bàn thrc hin: Thành phO Dông Ha và
Thj trân Khe Sanh, Lao Bão. Thi gian thirc hin: 2013-2021.
TInh hInh thirc hiên các tiêu di' an sau:
(1) Du&ng do thj Dông Ha: Gm du&ng Thanh Niên, du?rng Phuäng 2 di
Dông Ltxang - Dông Lê, dthng Hoàng Diu, du6ng Ba Triu, duông Tru&ng
Chinh: D hoàn thành trên 75%, trong do tuyén dithng Thanh Niên dã hoàn
thành dua vào 51r ding.
(2) Du&ng dO thj Lao Bão: Gm các tuyn dung khu vi1c ngp 1iit tai
Lao Bão và dithng Hung Vuo'ng, di.r&ng Truang Cong Kinh, dithng Doàn Khue
thj trân Khe Sanh: D hoàn thành trên 70%, trong do các tuyên dung vüng
ngp 1it tai Lao Báo dã hoàn thành dua vào 51 dicing.
(3) Bãi rae Lao Báo: Dâ hoàn thành duçic khoàng 25%.
(4) Kè song Hiu: Dà hoàn thành trên 60%.
(5) Ca s& phân l°ai rác Dông Ha: Dã hoàn thành 100%.
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Bao grn: (1) Di,r an Rà phá born rnIn, vtn, phc vt,i tái dnh cii huyn Triu Phong và huyn Hal
Lang thuc KKT Dông Nam Quang Trj vi so von bô tn là 34,275 t dông; (2) Di,r an Khu Tái djnh cii xã Hal
An, huyn Hal Lang (giai don 1) có s von bô tn là 64,4 t ding và (3) di,r an Khu tái djnh cii xà Hal Khô và
thr&ng vào Khu tái dlnh cii xä Hal Khê (giai don 1) có so von bO In là 269 t dông.
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(6) Cu kt ni khu do thj Bc song Hiu vOi trung tam thành ph Dông
Ha: Day là cong trInh sir diing vn kêt di.r, rnài kWii cong tr tháng 3/2020, den
nay dã thirc hin di.rçic khoãng 10%.
(7) Quy hoch chung thành ph Dông Ha: Dã cobãn hoàn thành và trInh
Sâ Xây dirng thm djnh. Si Xây drng dã co van bàn thâm djnh vâ hin nay don
vj tu van dang bô sung, chinh sCra theo kiên thâm djnh cüa Si Xây dirng. Dr
kin sê hoàn thành trong tháng 7/2020.
NhIn chung, tin d thirc hin dir an tir sau khi Hip djnh duçic k2 kt dn
nay mc dñ có sir chm tr ban dâu do qua trInh tuyên diing Tu van quãn 1 dir
an và nâng cao näng hrc (PMSCD) chm theo yêu câu cüa ADB (gân 11 tháng
theo quy trInh tuyén diing QCBS), nhung nh si,r quan tam, chi dao cüa Tinh üy,
HDND, UBND tinh, sçr phôi hcip cüa các Sir ban ngành vâ dja phucing lien quan,
Chü dâu tu dã tIch circ chü dng và thirc hin nhiêu giãi pháp tháo g0 khókhän
vixirng mac nên ye co bàn Dir an dã dam bâo tiên d thirc hin theo cam kêt vii
ChInh phü và Nhà tài tror. Den cuôi tháng 6/2020, khôi hxcing cOng vic thirc
hin dat kha tOt so vii kê hoach, tiên d 4t 1 dat trén 85%; t' I giái ngân tir
dâu dii an den nay dit horn 64%.
c) H tháng giao thong dO thj thành pM DOng I-là:
Du an Xây dirng h thn giao thông thành ph Dông Ha dã duçc UBND
tinh phê duyt tai Quyêt djnh so 2000/QD-UBND ngây 24/8/2016 và diêu chinh
tti các Quyêt djnh: sô2825IQD-UBND ngày 04/11/2016, sO 3522/QD-UBND
ngày 19/12/2019 vii tOng mic dau tu sau khi diêu chinh là 106,776 t' dông;
quy mô xây dirng mii và nâng cap 14 tuyén duing (giãm 5 tuyên so vii quyêt
djnh dâu tu ban dâu); nguôn von dâu tu: ngân sách tinh 21,475 t dOng, dâu giá
quyên sir dvng dat 20 t' dOng, h trçi tir Trung uorng 50 t5 dOng; ngân sách thành
phO quàn l 15,301 t' dông.
Dn nay, dir an dã duçic b trI 103,475 t dông, dat 97% tong mic dAu tu
di.rc phê duyt; trong do: ngân sách tinh 21,475 t' dOng, dâu giá quyên sir ding
dat 20 t' dông, ho trq tir Trung hong 50 t dOng; ngân sách thành phô quãn 1
12 t' dông. Hin tai, cOng trinh dã co bàn hoãnthãnh 09/14 tuyên, 02 tuyên
dang triên khai thirc hin và dang GPMB, 03 tuyên cOn lai chua thirc hin. Dr
kiên den cuOi nàm 2020, cOng trInh s hoàn thành 11/14 tuyên di.ring.
d) H thong giao thOng dO thj thj xã Quáng Trf:
Du an nang cAp h thng di.ring giao thông do thj thj xã Quâng Trj ducic
UBND tinh phê duyt tai Quyet djnh so 19151QD-UBND ngày 12/7/2017 vii
tOng mirc dâu Ui là 119,678 t' dông, nang cap và dâu tu mii cho 26 tuyên
duing. NguOn von: Ngân sách tp trung cüa tinh ho trq các hang mic chInh là
30 t dOng; Ngân sách thj xâ quán 1 tir nguôn phân cap, qu dat và xâ hi hóa
là 89,678 t dông.
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Dn nay, dir an dã dirge bô trI 62,949 t' dng, dat 53% tong müc dâu tir
dirge phé duyt; trong do: Ngãn sách tinh ho trg là 19 t dông"; Ngân sách thj
xã quãn 1 tü ngun phân cAp, qu dat và xã hi hóa là 43,949 t dông. Hin tai,
dr an dâ thi cong hoàn thành 13/26 tuyên di.thng. Trong do cat giâm 02 tuyên
dix&ng không thi cong do S& Giao thông dã dâu tir xây drng là tuyên dithng L
Thai To, Trân Blnh TrQng.
'ci so' hg tang thi é't ylu tqi khu vrc tha khdu quc tl La Lay:
Dir an San nn và ha tang k thut thit yu tai Khu vrc càa khAu quc t
La Lay dirge UBND tinh phé duyt tai Quyêt djnh so 630/QD-UBND ngày
3 1/3/2017 vói tong mirc dau tir 102,866 t dông, trongdó ngân sách trung uang
h trg 79,072 t' dông. Den nay, cOng trInh dà dirge bô trI 70,998 t dông trong
do nãm 2020 là 10 t' dông. So vOn cOn thiêu so vói kê hoach trung han dirge
giao là 8,074 t' dOng'2.
Dn thyi dim hin tai, các hg miic cong trInh Co bàn hoàn thành. Hin
nay, cOn lai phân các hang mic, phãn vic närn trong phm vi ranh giói lOOm,
tinh tlr di.rrng biên giéri tai ct moe 635 cüa khãu Quoc tê La Lay chi.ra trién khai
thi cOng dirge, vâi l do phái có van bàn thoá thu.n, thông nhât vâi phIa bn
Lao. Sau khi có van bàn thông nhât, Ban Quán l Khu Kinh tê tinh sê chi dao
nhà thâu tiêp t1jc triên khai thi cOng theo dung ké hoach.
9. TInh hmnh phê duyt, diu chnh chil trtro'ng du tu':
Th?c hin nghiêm tüc các quy djnh cüa Lu.t DAu ti.r cong và các Nghj
djnh huó'ng dan, tinh dã tôchtrc thâm djnh chü truong dâu tu, thâm djnh nguOn
vOn và khà näng can dôi vOn các dir an mt cách cht chê, dung trinh tir thu tue
và thai gian quy djnh; bâo dam phü hgp vâi quy hoach, ké hoach phát triên kinh
tê - xã hti và ké hoach dâu tu cOng trung han giai doan 2016 - 2020. Các dir an
sr diing von ngân sách nhà nuóc dêu dirge thâm djnh nguOn von và khâ nàng
can dôi nguOn von dau ttx trithc khi quyêt djnh hoc diêu chinh chü truang dâu
tu. Trong 6 tháng dâu näm 2020 dã to chirc rà soát, thâm djnh, thâm djnh diêu
chinh chü trirong dâu tu cüa 17 dr an vói tong rnüc dâu tir 286,161 t$' dOng. Ni
dung thâm djnh trinh các cap cO thâm quyên phê duyt bào dam chat luqng, hiu
qua, tuân thu dung quy djnh hin hành cüa Nba nithc và dáp trng tiên d yêu
cau. Nhiêu dir an den nay dã hoàn thành dua vào s1r diing phát huy hiu qua, gop
phân hoàn thin kêt câu ha tang kinh tê - xa hi cüa tinh.
10. V cong tác dAu thu và giám sat dánh giá du tu':
COng tác quàn 1, thAm djnh dAu thAu, phê duyt k hoach hra chçn nhà
thâu cáe dir an dirge thirc hin theo dung trInh tix, thu te và thii gian quy djnh
hin hành. Trén cci sâ nguOn von dirge bO trI và phirang an huy dng ngunvn
"Phn vOn Ngân sách tinh di,r kin bO tn c ban dO tr nguOn vOn d,r phOng trong K hoch du tu cong
trung hn 2016 - 2020 nhung do Trung trng bô tnI thiu 68,486 t' dông nén không có nguôn d hO tr thj xâ
thi,rc hin dtr an nhu ké hoch ban du.
12

Do Trung uong can dOi thiu 885,767 t clOng so vâi K hoch dAu Us cong trung hn dtrçic ThU
tiràng phé duyt ban dáu cho tinh.
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k hotch näm 2020, các gói thu hrçic xác djnh vói quy mô hçrp 1 và thai gian
thrc hin phü hçip, không gay ng dçng xây dçrng co bàn, dông thai dam bâo
hoàn thành kê hotch giâi ngân näm 2020. Trong 6 tháng dâu näm 2020 dà to
92 dir an.
chirc thrc hiên thâm dinh ké hoach lira chon nhà thâu dôi
vol

Nhm tang cirOng quãn 1 cong tác d.0 th.0 trên dja bàn tinh, IIBND tinh
dã yeu cu các SO, ngành lien quan tang ctxmg quàn 1, chân chinh cong tác dâu
thAu trên dja bàn tinh. Chü trQng xây drng h thông van bàn cht chë và dOng b
v quán l du thu d các doWn vj, dja phizang thrc hin nghiêm ti1c cong tác
dâu thâu, khäc phuc nh&ng ton tal, bat cap, day nhanh tiên do thuc hiên kra chon
nba thâu, han chê tôi cia tiêu circ trong dâu thâu. Dông thOi, có chê tài xO 12
nghiêm di vOi các tarOng hçip vi pham; tang cuOng hiu qua cüa cOng tác dâu
chi do thirc hin Iô
thu, hiu 1irc quãn 1 nhà nuOc ye dâu thâu. UBND tinh
trInh áp diing dâu thu qua mang theo quy djnh cüa ChInh phü vOi vic ban hành
vic tang ci.rOng hiu qua cong
Van bàn s 445/UBND-CN ngày 11/02/2020
tác du thu và thüc dy ap diing dâu thâu qua mng dáp irng chi tiêu tai Nghj
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü và Thông tu sO
quyêt
11/2019/Tf-BKHDT ngày 16/12/2019 cOa B Kê hoach và Dâu tu. Két qua tO
có sr cãi thin dáng ké,
chirc dâu thâu qua mang trên dja bàn tinh Quâng Trj
phân dam bão tInh earth tranh, cong bang, rninh bich và hiu qua trong dâu
thâu. Theo thông kê cUa H thông mang dâu thâu quôc gia: Trong 5 tháng dâu
nàm 2020 trên dja bàn tinh,
có 225/3 52 gói thâu dirçic thirc hin dâu thâu qua
mang, dat 63,92% (quy djnh ccia ChInh phü là 60%); tong giá trj gói thâu thirc
hin dâu thâu qua mang là 549,9/1.642,6 t$' dông, dat 33,48% (quy djnh cüa
ChInh phü là 25%). Day là buOc tiên b rat iOn, nhO các chü the có lien quan
nhn th(rc day dü, nghiêm tue trong vic thrc hin quy djnh ye l trmnh dâu thâu
qua mang cüa Thu ti.rOng ChInh phü và UBND tinh. T5r 1 giàm giá trong dâu
thâu qua mang tang so vOi t' 1 giám giá dâu thâu rng rãi thông thuOng, gop
phan dáng kê tiêt kim ngân sách nhà nuOc; rut g9n thà tVc hành chInh, giám
giây tO tin an trong hoat dng dâu thâu rnua sam cong. Nàng lirc cüa can b phi
trách dâu thâu, sO ding h thông mang dâu thâu quôc gia thrçic nâng len.
cia

ye

so

cia

gop

cia

cia

UBND tinh cling
t chOc quán trit, huOng dn trin khai nghiêrn tue
cong tác giám sat dánh giá dâu tt.r, dánh giá tOng the dâu tu và giám sat dâu tu
cüa cong dông. Kê hoach giám sat dánh giá dâu tu 6 tháng dâu nàm 2020 duçrc
triên khai thirc hin nghiêm tüc, quyêt lit, qua do phát hin, chân chinh và dé
xuât giâi pháp khAc phiic,góp phân dam báo mimc tieu, chat 1ircng và hiu qua
dâu tu cong tren cija bàn tinh. Cong tác tOng hçip, phân tIch và báo cáo tInh hInh
triên khai thrc hin cong tác giám sat dánh giá dâu tu, dánh giá tong the dâu tu
và giám sat dâu tu cüa cong dông trên dja bàn tinh duqc trien khai kjp thOi, day
dü ni dung và dOng thOi gian quy djnh.
cia

A

IL MQt so kho khan, han che:
- Quàng Trj là mt tinh khó khän, ngun hrc du tu chO yu dira yào sij h
trq tr Ngân sách Trung uong. Tuy nhien, den nay s vn duqc phân b thirc t
so vOi kê hoach dâu tu cong trung han giai don 2016 - 2020 dtrc Trung uo'ng
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giao cho tinh con thiu 885,767 t' dng. Nàm 2020 là näm cui cOng cOa k
hoach phát triên kinh t xa hi và k hoach dâu tu cong trung han 5 nàm 2016 2020 cOa tinh nén rat nhiu các milc tiêu, nhim vii ducc tinh quyêt lit chi dao
thrc hin; dtc bit là các d an dâu tix quan tr9ng, có tInh chat cap bach chrcic
tinh xác djnh tt'r dâu kS' k hoach; vic thiêu hit nguon hrc dâu tix cong so vi ké
hoach dã dugc giao lam ãnh hung rat lan den kêt qua thrc hin cOa dja
ph.wng, nhiu cong trInh, di an không the hoàn thành dirt diem trong giai don
2016 - 2020 ma phãi chuyên tiêp sang giai doan 2021 - 2025 vira không dat hiu
qua dâu tu nhi..r miic tiêu dé ra, vira là gánh nng ngân sách cho giai doan sau.
- Ben canh ké hoach vOn duçic giao tang so v&i các nàm truâc, áp lirc giãi
ngân kê hoch von kéo dài, chuyên nguôn tir nàm tnrâc sang rat an và khOi
krng cong vic phãi thirc hin hoàn thành trong näm 2020 rat nhiêu. Mt khác,
day 1 thai diem tp trung cao d cho nhiêu nhim vii chInh trj quan tr9ng nên
ci1ng chi phôi den tinh hInh, tiên d thrc hin và giài ngân vOn các cOng trInh,
dir an &rcic giao trong ké hoach nãm 2020.
- Các quy djnh cOa pháp lut hin hành cOn nhiu bt cp chua thng
nhât; Trung hong chrn ban hânh các van bàn hithng dan thirc hin lien quan
den Lut dâu UI cong so 39/201 9/QH 19; chm thông báo bô sung ke hoach dâu
ti.r cOng trung han giai doan 2016 - 2020 nên mt sO dir an dir kiên kê hoach von
nãm 2020 không có co sà giao von dê thirc hin.
- Hin nay, nhiu S&, Ngành, dja phuong d xut lãnh dao tinh phé duyt
chü tnrang dâu tu mtt sO dx an trong giai doan 2021 - 2025. Tuy nhiên, do
Trung uang chua ban hành quy djnh ye nguyen täc tiêu chI vâ djnh mirc phân b
von dau tu phát triên nuOn von ngân sách nhà nuac cüng nhii chua thông báo
so kiêm tra kê hoach vOn dâu tu cong trung han giai doan 2021 - 2025 cho tinh
nên chua có co sâ de thrc hin các thO tic ye phé duyt chO ti-hang dâu Ui các
dirán.
- COng tác giái phóng mt b&ng, tái djnh cu vn cOn chrn do vuâng mc
ye co ché, chInh sách, ngisai dan chua dông thun, khiêu kin ye chInh sách dn
bU, yêu câu xác djnh giá bôi thu?ing sat giá thj trl.r&ng.
Tai Diu 47, Nghj djnh s 16/2016/ND-CP ngày 1 6/3/2016 v quãn 1 và
sü dirng vOn ho tr phát triên chInh thüc ODA và vn vay t.ru dãi cOa nhá tài trq
nuâc ngoài quy djnh các chO d%r ánIBQLDA ODA chO dng xây dirng trInh co
quan chO quàn phê duyt ké hoach boat dng lam co sa cho vic thirc hin và
giâi ngân nguôn vOn di.rçc giao. Tuy nhién, vn cOn mt s chü dir an chua chO
13
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Ke hoach von NSDP can dot theo tieu chi giat doan 2016 - 2020 duc 1W giao là 1.986,306 ty dong
nhung mi dtrcxc phân b là 1.917,82 t dng, bang 97% (thiu 68,486 t dng); K hoach v6n TW h trc rniic
tiéu giai doan 2016 - 2020 diiçc TW giao là 3.201,997 t dông nhtrng mài duqc phân bô là 2.473,731 t dông,
bang 87% so v&i tang von ké hoach duc 1W giao ban dâu (thiêu 365,069 t ding) và bang 77% so v&i ttng
vn ké hoach dtrçic Trung ixng giao gôm ké hoach bO sung (thiu 728,266 t dông); K hoach von TPCP giai
doan 2016-2020 dtrçic 1W giao là 900 t$' ding; den nay thrcrc phan b6 là 887 t dông, bang 99% (thiêu 13 t'
dong); Ké hoach vn nuàc ngoài (cac dr an ODA) giai doan 2016-2020 dtrc 1W giao là 2.942,147 t' dông
nhi.rng den nay mài duqc phân bô 2.866,132 t" dng, bang 97% (thiëu 76,015 t dng).
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dng xây dirng k hoach ho.t dng näm hay ip k hoach vê,n chua sat vói thrc
t thrc hin và khã näng thirc hin trng dr an'4;
- Vn có mt s dja phuing do chi.ra nm vng quy trInh, thu tijc nên dã
ban hành Nghj quyêt phé duyt chü trixang dâu tu dr an thc Kê hoach dâu tu
cong trung htn 5 näm giai dotn 2021 - 2025 chua bàn dam theo dung quy djnh
cüa Lut Dâu tix cong (phê duyt chU trung dâu tu mt sO dir an sir dung nguôn
von ngân sách tinh khi chua van bàn có thâm djnh nguôn von và khá näng can
dôi von cña co quan chuyên mon quàn 1 dâu tu cOng cap tinh).
- Mt s &n vj chi.xa tuân thu ch d báo cáo djnh ks'; cong tác giám sat,
dánh giá dâu tu chua duqc quan tam, báo cáo theo quy djnh.
Phnthfrhai
MQT sO NHIM VIJ, GIAI PHAP CHU YEU CAN TiP TRUNG
TH1fC HIN TRONG 6 THANC CUOI NAM 2020
1. Giãi pháp chü yu:
Quán trit tinh thAn chj do cüa Thu tixàng ChInh phü ti Van bàn s
623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 ye vic tp trung day nhanh lien d giâi ngân
vn dAu tu cOng näm 2020, xác djnh vic day mnh giãi ngân von dâu tu cOng là
nhim vii chInh trj tr9ng tam näm 2020 nhäm thüc day tang trung kinhtê, gop
phân thirc hin hoãn thành & mrc cao nhât các miic tiêu phát triên kinh tê xâ hi
nàm 2020 trong bOi cánh dai djch Covid-19; quyêt tam giâi ngân het so von dâu
tr cOng ducic giao kê hoach näm 2020 (kê cá so von các nàm tri.thc dixçic chuyên
ngun sang). Do vy, trong 6 tháng cuOi näm 2020 can tp trung thirc hin dông
b và hiu qua các giãi pháp chu yêu ci the nhu sau:
1.1. (JTy ban nhân dan tinh:
Thrc hin chi dao quyt 1it và nghiêm tuc kim dim, lam rö trách nhim
và có chê tài xir 1 vi phm dôi v&i các dcin vj, dja phrnmg và cá nhân trong
vic: (1) Phé duyt, diêu chinh chü trircing dâu tir không dung thâm quyên,
khOng thuc dOi tircmg quy dlnh và khi chi.ra xác djnh di.rcrc nguOn von cüng nhu
khâ nAng can dOi von; (2) Quyêt djnh dâu flx khi chua &rc cap có thâm quyên
quyêt djnh th tnrang dau tir hoc khOng dung vói chü tnrcing dâu tix dã duc
cap có thâm quyên quyêt djnh; (3) Quãn 1 và thirc hin không tot dé lam phat
sinh na d9ng XDCB; (4) To chuc lira ch9n nhà thâu không dung v&i quy djnh
pháp 1ut hin hành; (5) KhOng giái ngân hêt kê hoch von näm 2020 ducc giao.
Giao S& Ni vi chü trI, phi hçip v&i Sâ K hoach và DAu tu, Sâ Tài
chInh, Kho bc Nba ni.r&c tinh và các S&, ngãnh lien quan can cü ket qua thirc
' Dx an Du tu xay dirng và phát trin h thng cung img djch vii y t tuyEn c sâ; Dir an Phát trin c
s ha tAng du llch h trcY cho tang trw1ng toàn din khu vçrc tiéu vüng song Me Kong giai doan 2; Tiêu dir an Cp
din nOng thOn tü Itrài din quôc gia tinh Quâng In giai don 2028-2020-EU tài trçl.
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hin và giái ngân các dr an dâu ti' cong diicc giao theo dôi, quân 1 dé dánh giá
m.'rc d hoàn thành nbim vi nàm 2020 cüa các ca quan, dan vj, dja phucing.
1.2. Các don vj, chü dtu tie dwçic giao k1I,oich van nám 2020:
Tang cu&ng dOn dc, kim tra, dày nhanh tind trin khai thirc hin theo
mt'rc vn k hoach duçic giao; quyêt tam giài ngân hêt kê hoch von dâu tr cOng
näm 2020. Chü dng d xut vth cap có thâm quyên vic diêu chuyênkê hoch
vn dixgc giao néu các dir an không có khá näng giãi ngân theo dung tiên d thi
gian dã cam kt. Tiêp t11c dôi mcii cOng tác quàn l, chi dao diêu hành dê cong
tác giãi ngân vn dâu tir cong trên dja bàn tinh có chuyên biên tIch ctjc han.
Tuyt di không yêu cAu doanh nghip irng vn thirc hin chun bj dAu tix,
thi cong dix an khi chua di.rqc b6 trI vn. Chi thirc hin khôi 1i.rçng cong viêc
trong phm vi kê hoach von dã phân bô. Nghiêm cam vic dê xãy ra tInh tring
phát sinh nq dçng xây drng cci bàn.
Tang cung kim tra, thanh tra và giám sat chat chë hoat dng du thu,
xay lap, thi cong cong trInh dê kjp thai phát hin, ngän chn, xir 1 vàdê xuât xr
1 nhüng ton tai hoc hành vi trái quy djnh. Chi tiên hành cong tác dâu thâu sau
khi côngtác den bü, giái phóng mt bang dã cci bàn hoàn thành và có nguôn von
dâu tu dê hn chê tôi da nçi ton d9ng dôi vâi các nhà thâu. Tp trung thirc hin
các cOng trmnh, gói thâu dang thi cOng dO dang va chi khOi cOng các gói thâu cüa
các cOng trInh chuyên tiêp phü hcip theo mOe von kê hoach ducic giao dê phát
sinh nç d9ng xây dmg cci bàn.
DOn d6c nhà thu huy dng may móc, nhân cOng dé trin khai hçTp dng
theo tiên d. PhOi hçcp giài 9uyêt, tháo gi dirt diem nhüng vuOng mac trong qua
trInh triên khai thrc hin kê hoach dâu ti.r cOng nArn 2020. Tp trung thirc hin
nghim thu khôi hiçing theo tiên d hçp dông và khân truang hoàn thin ho so;
thu tiic thanh toán vOi Kho bc Nhà ni.rOc ngay khi có khôi lucing ducic nghim
thu, khOng don von vào cuôi närn mOi thanh toán. Dôi vOi các dr an dâ hoàn
thânh dua vào sü dvng, phài khân trucmg hoàn thành thu tic phê duyt quyêt
toán, giãi ngân vOn cho các nhà thâu theo hçip dOng.
Cp that, báo cáo djnh kS' tInh hInh thrc hin hoat dng du thAu, tinh
hInh thirc hin, giài ngân, nhu câu vOn vâ các thông tin, d lieu cCia dir an dâu ti
cong do mInh quàn 1)2 trên He thông thông tin trtrc tuyên ye giám sat, dánh giá
dâu tu' chucmg trmnh, dir an dâu tlx sO diing vOn nhà nuOc theo dung các quy djnh
tai Thông tu sO 03/201 7/TT-BKHDT ngày 25/4/2017 cüa B Kê hoach và Dâu
tu' ye quy djnh ché d báo cáo vic 1p, theo dOi và dánh giá thirc hin ke hoch
dâu tu cong.
Thu trix&ng các dan vj chü du tu', các Ban Quàn 1)2 dix an chju trách
nhiêm ye tiên d thirc hin các dir an du tu cOng do don vj lam chU du tu;
nghiêm tUe kiêm diem, lam rO nguyen nhân d&n den t' 1 thrc hin và giâi ngân
ke hoch von duqc giao dat thâp; kjp thai rUt kinh nghim, khc phc ngay
nhCrng ton t?i, h?n ché, yêu kern trong qua trInh quàn 1)2, thirc hin vâ giài ngân
von dâu tir cOng. NguOi dOng dâu cap Uy tai các sO, ngành, dja phixang, các ban
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quãn I dr an nu dn 31/12/2020 không giai ngân h& k hoch vn dugc giao,
không có 1 do khách quan sê phái to chrc kiêm diem và chju trách nhim truó'c
Tinh üy, HDND, UBND tinh.
1.3. So' Ki hoçzch và Dé,u tu':
T chüc giao ban djnh kS' v tInh hInh giái ngân k hoach vn du tii cong
d kjp thii báo cáo cap có thâm quyên chi dto tháo g các khó khan, viiâng mac
nhm hoàn thành 100% kê hoach von dâu tix cong dixçic giao.
Chü trI, phôi hcip vói cci quan, don vj lien quan t ch(rc rà soát lai K
hoich dAu tr cong nám 2020 dã giao; trtthng hcip CO ni dung chua phü hçp, dê
xut cp có thm quyên dInh chInh và diêu chinh theo dung quy djnh.
Chü dng và theo dôi chat ch tInh hInh giâi ngân k hoch vn du tu
cong nãm 2020 bao gôm ca nguôn von kê hoach dâu tir cOng näm 2019 kéo dài
sang thanh toán nãm 2020. Kjp thii dê xuât cap có thâm quyên diêu chinh ké
hoach von cüa nhthig dir an có tiên d giái ngân chrn dé bô sung cho nhthig dir
an can day nhanh tiên d thirc hin, tránh vic phái diêu chinh kê hoach von don
vào cuôi näm, ánh huâng tâi lien d giái ngãn chung cüa toàn tinh.
ChU tn, phi hçip VYj co quan, don v lien quan tham mixu UBND tinh
thrc hin nghiêm tOe vic diêu chuyen kê hoch von näm 2020 tai các mOe thôi
gian theo dung CáC quy djnh cüa ChInh phO và FIDND tinh.
Thrc hin và theo dOi, hrng dn cac don vj, dja phuong cp nht thông
tin các dr an trén H thông thông tin ye giám sat và dánh giá dâu tir chuong
trInh, dir an sir diing von nhà nuOc.
1.4. So' Tài c/i In/i:
Quyt lit chi dao và don dc các don vj, dja phuong kh.n truong 1p h
so quyêt toán các dir an dä hoàn thành darn bão thai gian quy djnh cOa ChInh
phO và Bô Tái chjnh. Day nhanh tiên d thâm tra, trInh cap có thâm quyên phê
duyt quyêt toán các dr an hoàn thành theo quy dlnh. Ip trung rà soát thu t11c
giái ngân nhäm tao diéu kin thun li cho chO dâu tu thanh, quyêt toán von dâu
tu cOng dã drnc giao vOn.
1.5. Kho bzc Nhà n,thc tinh:
ChO dng, don dc các chO du tu, ban quãn l dir an khAn tnrong hoàn
thin ho so, thu tVc thanh toán ngay khi Co khOi h.rçing di.rçic nghim thu, không
don váo cuOi näm. Dông thai, can cü váo quyêt dlnh cOa cap có thâm quyn,
don dôc cac chO dâu tu thu hOi vOn irng truc, vOn tam 1rng. ROt ngän thai gian
kiêm soát chi gop phân cai thin toe d giãi ngân vOn dâu tix cOng nàm 2020.
Djnh kS' gri thông tin v tInh hinh thirc hin, giãi ngãn k hoach vn cho
S& Kê hoach và Dâu tu, S& Tái chInh tOng hçip, báo cáo UBND tinh và các B,
ngành Trung isong theo quy djnh.
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Báo cao, tham mini UBND tinh xir 1 các chü dâu tii chm thrc hin thu
tiic giãi ngân, thanh toán kê hoach von và có trách nhim xir 1 thu hôi so du nç
tam irng qua han theo quy djnh.
Tang cii?ing kS' 1ut, chit lixqng cong tác thng hqp báo cao, thirc hin nhp
day dü ngay khi có phát sinh thanh toán, dáp i.'rng kjp thii, chInh xác so 1iu báo
cáo dê phic vil tOt cong tác chi do, diêu hành cüa các cap lanh do.
1.6. SóXây dyizg, So' Giao thông V(in tái, SO' Nông nghip và Phát triên
nông thôn, SO' Cong thu'crng và UBND cdc huyn:
Tip tiic rà soát các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan dn xây drng, các
thu tiic ye thâm djnh, phé duyt thiêt ké, dir toán xây dirng cOng trInh, thâm
tra,... theo hithng tang ci.thng bô trI nhân hc, day manh vic r(it ngãn thyi gian
giãi quyêt thu tiic hành chInh so vâi hin nay nhäm day nhanh tin d thirc hin
dixán.
1.7. UBND CáC huyn, thành phd, 1/if xâ:
Phi hp cht chë vi cac chü dAu tu trong cong tác dn bü, giãi phóng
mt bang, day nhanh cOng tác kiêm kê, áp giá, bôi thi.r&ng, tuyên truyên, tIch circ
vn dng di d&i, thirc hin các chInh sách bOi ththng, ho trçi và tái djnh cii theo
dung quy djnh..., t?o mçi diêu kin thun lcii cho các nhà thâu thi cong cOng
trInh, dir an dam bão thirc hin theo dung tiên d dê ra.
Lap ké hoach, tiên do thuc hiên cong tac bOi thiicing, h tra, tal dinh cii
cua tung dr an de de xuat bo tn von phu hp; iiu tien cac quy dat dau gia, gian
dan dã hoàn thành ha tang cho cOng tác tái djnh cii trên dja bàn (chi cho phép
dâu giá dat khi khOng có nhu câu tái djnh cii trén dja bàn các xã); không dé xáy
ra tInh trng dir an duçic bô trI vOn nhung chrn thirc hin trInh thâm djnh, phê
duyt giá bôi thithng dn den chm giâi ngân vOn chi trâ cho ngithi dan.
Phi hap vi các chá du tu xác djnh chat chê phiiong an bi thu&ng, h
trçi, tái djnh cii cüa tlrng dir an ngay ttr birâc 1p dr an dê tránh vithng mac, phát
sinh trong qua trInh thiic hin. PhOi hap vói các tO chuc chInh trj xâ hi tharn gia
tuyên truyên vn dng nhãn dan trong cOng tác bOi thung, giãi phóng mt bang.
2. D xut, kin nghj:
2.1. Nghj quyt s 35/2019/NQ-HDND ngày 06/1 2/2 019 cüa HDND tinh
ye ké hoach phan bO vOn dâu tu xây dirng ca bàn str diing nguOn vOn ngân sách
do tinh quãn 1 nãm 2020 quy dlnh "thc hin diêu chuyén ké hooch von cüa các
dr an bO trI von dáu tu- nOin 2020 thuc nguOn vOn can dOi ngOn sOch d.ia
phuttng nêu den hét ngày 30/9/2020 giáingOn dethi 60% vOn kê hogch; den her
ngày 30/11/2020 giOi ngán du'O'i 85% von ké hoqch". Tuy nhiên, t?i Khoân 3 Diêu 46 - Nghj djnh sO 40!2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cua ChInh phu Quy
djnh chi tiët thi hành rnt so diéu cüa Lu.t Dâu tii cong quy dlnh "Thai gian
diéu chinh kê hoçich dâu tir vOn ngán sách nhà nethc hang nOm giü'a các dc On
trong nói bô cüa b(5, cc' quan trung u'ctng và dja phu-ong tru'ác ngày 15 tháng 11
nàm kê hoach". Do do, UBND tinh kinh trInh HDND tinh cho diu chinh quy
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djnh mc thôi gian diu chuyn vn d& vài các dir an dn hêt ngày 30/11/2020
giai ngan dtroi 85% von ke hoch thanh den het ngay 15/11/2020 gial ngan
dtrói 85% vn k hoch dê phü hcip v&i quy djnh cüa Chinh phü.
2.2. Ngày 26/5/2020, Thu tthng ChInh phü ban hành Van bàn so
623/TTg-KTTH ye vic tp trung chi dao day nhanh tiên d giãi ngân von dãu
ti.r cong nãm 2020 Co quy djnh "C'hInh phf, Tith tzthng ChInhphi së quyêt djnh
hoic báo cap có thám quyên quyêt djnh cat giám, diêu chuyên ké hoçzch dáu tu'
von ngán sách Trung u'crng nám 2020 cüa các B5, cci quan và dja phu'cmg den
ngay 30 tháng 9 nàm 2020 Co t) l giái ngán dithi 60% kê hogch vOn näm 2020
de diêu chinh cho các dr an quan trQng, cap bach can day nhanh tiên d5, CO khá
nàng giãi ngán nhanh, ké ca diêu chuyén vOn cho các Bç5, cc quan, dja phu'ong
khác". Do do, UBND tinh kInh trInh HDND tinh dông chü trucing giaoUBND
tinh rà soát, diêu chuyên kê hoach dâu tu von ngân sách Trung ucing ké hoch
2020 cüa các dir an den ngày 15/9/2020 cO t' 1 giài ngân di.ri 60% ké hoch
von di.rgc giao dê bô sung cho các dir an có t 1 giài ngân tot, can day nhanh
tiên d thrc hin dê vra tao diéu kin hoàn thành mt so cOng trInh, dir an; vira
báo toàn nguOn vOn dã duçic Trungung bô trI cho tinh trong ké hoach näm
2020 (tránh bj Trung uvng diêu chuyên von cho dja phuang khác).
Trên day là báo cáo tmnh hInh thrc hin k hoach dâu tu XDCB 6 tháng
dâu näm và nhim vi, giái pháp thirc hin 6 tháng cuôi näm 2020, UBND tinh
kInh trInh HDND tinh./.

Noi nhân:
- B KH&DT;
- B Tài chinh;
- TT. Tinh us';
- IT. HDND tinh;
- Ban KTNS - HDND tinh;
- Dai biêu 1-LOND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các Sâ, Ngành cap tinh;
- CVP, các PVP UBND tirih, CV;
-L,.ru: VT,CN.
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