UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 604 /SKHĐT-TH
V.v báo cáo tình hình thực hiện và
giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I
năm 2021

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 15 tháng 03 năm 2021

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

Thực hiện Công văn số 1141/VPCP-KTTH ngày 22/02/2021 của Văn
phòng Chính phủ; Văn bản số 705/VP-KTTH ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh
về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng quý
năm 2021;
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình
hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2021, cụ thể:
1. Tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 và Nghị quyết số 01/NQCP ngày 01/01/2021:
UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày
18/01/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia
Lai. Trong đó xác định năm 2021 phải quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy
mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
ngay từ đầu năm 2021 tạo tiền đề cho tăng trưởng, phát triển trong dài hạn.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các sở,
ngành, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các sở, ngành, địa
phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 642/VPCPKTTH ngày 26/01/2021; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 173/UBNDKTTH ngày 04/02/2021 hướng dẫn các sở, ban ngành, các chủ đầu tư khẩn
trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho từng dự
án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Quyết định số 2185/QĐ-TTg
ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn ngân sách
nhà nước năm 2021.
Hàng tháng UBND tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu
tư công, ban hành các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải
quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm.
2. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công:
Kế hoạch năm 2021 của tỉnh theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày
21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ là 3.101,937 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021
của địa phương dự kiến giao là 3.313,937 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
và Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 giao kế hoạch đầu tư vốn năm
2021 với tổng số vốn đã giao là 2.248,646 tỷ đồng (trong đó vốn chi cho đầu tư
là 2.108,231 tỷ đồng); đạt 67,8% kế hoạch năm 2021. Còn lại 1.065,291 tỷ đồng
dành cho các dự án khởi công mới sẽ giao sau khi kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 thông qua.
Đến ngày 15/03/2021 đã giải ngân 97,03/2.108,231 tỷ đồng; đạt 4,6% kế
hoạch vốn đã giao. Cụ thể:
- Vốn ngân sách địa phương: giải ngân 31,895/1.286,704 tỷ đồng; đạt
2,5% kế hoạch.
- Vốn ngân sách trung ương đầu tư các ngành, lĩnh vực, chương trình mục
tiêu: giải ngân 65,135/601,591 tỷ đồng; đạt 10,8% kế hoạch.
- Vốn nước ngoài (ODA): chưa giải ngân.
Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 chưa được giao vốn; UBND
tỉnh đã trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, hiện nay đang hoàn
thiện thủ tục phê duyệt dự án để đảm bảo đủ điều kiện giao vốn ngay sau khi kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua.
3. Các khó khăn, vướng mắc:
- Theo quy định tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021;
các dự án khởi công mới trong năm 2021 phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV
quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên đến nay
chưa được giao vốn.
- Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày
14/8/2019 và ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 nên chủ đầu tư lúng túng trong thực hiện các
thủ tục đầu tư công trình; nhất là việc lập, điều chỉnh dự toán công trình.
4. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, sớm thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để các địa phương lập kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thông qua HĐND tỉnh; trên cơ sở đó
mới có đủ điều kiện giao vốn cho các dự án khởi công mới năm 2021 theo quy
định tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ vê việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT- TH.
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Thành phố Pleiku
Thị xã An Khê
Thị xã Ayun Pa
Huyện Chư Păh
Huyện Chư Prông
Huyện Chư Pưh
Huyện Chư Sê
Huyện Đak Đoa
Huyện Đak Pơ
Huyện Đức Cơ
Huyện Ia Grai
Huyện Ia Pa
Huyện K'bang
Huyện Kông Chro
Huyện Krông Pa
Huyện Mang Yang
Huyện Phú Thiện
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC
BCH quân sự tỉnh
BCH bộ đội biên phòng tỉnh
BQL các dự án ĐTXD
BQL khu kinh tế tỉnh
Sở NN và PTNT
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở TM và MT
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BQLRPH Hà Ra

Xã H'Ra, huyện Mang Yang,
tỉnh Gia Lai
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Ban QLRPH Mang Yang

Châu Sơn, Huyện Mang
Yang, Tỉnh Gia Lai
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BQLRPH Đông Bắc Chư Păh

Xã Ia Khươl, Huyện Chư
Păh, Tỉnh Gia Lai

11

BQLRPH Ia Puch

Xã Bình Giáo - Huyện Chư
Prông - Gia Lai

12

BQLRPH Nam Sông Ba

Xã Chư Drăng, Huyện
Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

13

Công ty TNHH MTV khai thác
CT thủy lợi

7 Phạm Văn Đồng Thành
phố Pleiku, Gia Lai

