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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG HƯNG

Số:        /BC- UBND

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

          Hồng Hưng, ngày 25  tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022 

Căn cứ  luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày  13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ  luật ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật XD số 62/2020/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ NĐ 15/NĐ – CP ngày 3/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
thay thế NĐ 59/2015  và NĐ 42/2017 sửa đổi, bổ sung NĐ 59;

Căn cứ kết quả thu các nguồn thu cho đầu tư đầu tư xây dưng cơ bản năm 
2022, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022  như sau;

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
N¨m 2022, mÆc dï kh«ng ®îc UBND huyÖn giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Çu 

t c«ng, nhng víi ph¬ng ch©m nhÊt qu¸n ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch trong lÜnh 
vùc ®Çu t XDCB lµ :

- Tríc hÕt u tiªn thanh to¸n nî cò nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo 
ho¹t ®éng, 

- Bè trÝ, ph©n bæ nguån vèn hîp lý cho nh÷ng c«ng tr×nh ®ang thi c«ng 
x©y dùng ®¶m b¶o tiÕn ®é mang tÝnh hiÖu qu¶ cao vÒ KT-XH, phï hîp vãi môc 
tiªu ®¹i héi ®¶ng bé x· lÇn thø XXVI, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT- XH giai ®o¹n 
2021-2026;

- Bè trÝ nguån vèn cao nhÊt cã thÓ ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng míi, 
tõ ®ã t¹o sù chñ ®éng trong viÖc ph©n bæ nguån ®¶m b¶o gi¶i ng©n nhanh vµ 
hiÖu qu¶;

2. kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022 
- 22 công trình với tổng mức đầu tư là : 34.050,21 triệu đồng, kế hoạch 
phân bổ nguồn vốn năm 2022 là: 14.093,29 triệu đồng, ước thực hiện là 
14.093,29 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; trong đó :
- 17 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư là : 24.823,65 triệu đồng, 

kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 là : 8.777,34 triệu đồng , ước thực hiện 
là 8.777,34 triệu đồng đạt 100% kế hoạch;

- 5 công trình khởi công xây dựng mới với tổng mức đầu tư là : 9.226,56 
triệu đồng, kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 là : 5.315,95 triệu đồng , ước 
thực hiện là : 5.315,95 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; 

( Chi tiết theo phụ lục số 5 )
3 - Đánh giá tình hình thực hiện :
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UBND xã chủ động phân bổ nguồn khi có thông báo vốn, phối kết hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập và giải ngân nguồn vốn 
đảm bảo giải ngân nguồn vốn nhanh và hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của 
UBND tỉnh, UBND huyện, tuy nhiên cũng nhận thấy một số mặt còn tồn tại, hạn 
chế như sau :

- Chất lượng nhà thầu của một số gói thầu tư vấn còn nhiều hạn chế, chưa 
cập nhật bám sát các quy định mới liên quan dẫn đến hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều 
lần từ đó  ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn;

- Chất lượng một số đơn vị thi công còn nhiều bất cập trong việc lập hồ sơ 
nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo các biểu mẫu quy định;

4 - công nợ trong đầu tư XDCB
a- về công nợ :
Nợ XDCB (39 công trình ) tính đến 15/12/2022 là: 8.137,93 triệu đồng, 

trong đó:
- Các công trình đã phê duyệt quyết toán ( 12 công trình ) là : 1.079,44 

triệu đồng;
- Các công trình chờ phê duyệt quyết toán ( 27 công trình ) là : 7.058,49 

triệu đồng;
( chi tiết theo phụ lục 06 )

b - Các giải pháp về việc bố trí và huy động nguồn vốn để trả nợ 
XDCB và đầu tư  xây dựng mới các công trình tại địa phương.

Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2,3 ha thôn Hoàng Xá 
để thực hiện đấu giá cho nhân dân làm nhà ở ;

Tạo những điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong công tác xử lý đất dôi dư, 
xen kẹp, Không chỉ mang lại lợi ích lợi cho nhân dân mà còn tăng thêm nguồn 
thu để trả nợ XDCB và huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng 
NTM.

Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực cho Chương trình theo hướng xã hội hóa 
, kết hợp nguồn lực tại chỗ trong nhân dân đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa 
cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất nhằm chuyển mục đích sử dụng 
đất để tăng nguồn cho đầu tư xây dựng;

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 
công  năm 2022 trình kỳ HĐND xã họp thứ 5  xem xét , quyết nghị phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- TV Đảng ủy;
- TTr HĐND, LĐUBND;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                             Phạm Văn Hanh
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