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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 

và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Mường Chà 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh 

Điện Biên thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của 

HĐND tỉnh Điện Biên dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên.  

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND huyện 

Mường Chà phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Chà 

(vốn Cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện); Nghị quyết số 65/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2022 của HĐND huyện Mường Chà phê duyệt và thông qua điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân 

sách huyện giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Chà; 

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau: 

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

 1. Tình hình giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư  

Năm 2022 huyện Mường Chà được giao tổng kế hoạch vốn là 108.120 triệu 

đồng, đã phân bổ 108.120 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể như sau:  
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1.1. Kế hoạch đầu tư được UBND tỉnh giao và phân bổ1 là 89.833 triệu 

đồng, bao gồm: 

- Vốn Cân đối ngân sách địa phương: 8.000 triệu đồng, bố trí cho 1 dự án 

chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022. 

- Vốn NSTW: 81.833 triệu đồng, trong đó:  

+ Vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: 5.500 triệu đồng, bố trí cho 2 dự án 

chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022.  

+ Vốn ngân sách trung ương khác: 76.333 triệu đồng, bố trí cho 3 dự án. 

1.2. Kế hoạch đầu tư được HĐND huyện và UBND huyện giao2 là 19.727 

triệu đồng 

- Vốn Cân đối ngân sách địa phương: 18.287 triệu đồng, bố trí cho 6 dự án. 

- Vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 1.440 triệu đồng (phân bổ chi tiết khi 

có nguồn kinh phí tạo ra từ việc đấu giá đất). 

2. Tình hình thực hiện và giải ngân 

Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đến 

30/6/2022 là 19.316,01 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân thực tế so với kế hoạch vốn giao 

(không bao gồm kế hoạch vốn tiền thu sử dụng đất) đạt 17,87% kế hoạch. Ước giải ngân 

đến 31/12/2022 là 108.120 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau: 

2.1. Vốn ngân sách địa phương: Giải ngân đến 30/6/2022 là 15.064,01 triệu 

đồng, đạt 57,31% kế hoạch vốn giao.  

2.2. Vốn ngân sách trung ương: Giải ngân đến 30/6/2022 là 4.252 triệu đồng, 

đạt 5,2% so với kế hoạch vốn giao, trong đó: 

- Vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: Giải ngân đến 30/6/2022 là 4.252 triệu 

đồng, đạt 77,31% so với kế hoạch vốn giao.  

- Vốn ngân sách trung ương khác: Chưa thực hiện giải ngân.  

c) Chương trình MTQG: Đến 30/6/2022, 03 Chương trình MTQG chưa thực 

hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm do chưa được phân bổ chi tiết kế hoạch vốn. 

Phấn đấu đến 31/12/2022 ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo). 

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự 

án, trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND huyện chưa thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022. 

 
1 Tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 15/12/2021; Quyết định số 398/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Điện Biên ngày 02/3/2022; Quyết định số 984/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 31/5/2022. 

2 Tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện; Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 của UBND huyện. 
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4. Đánh giá chung 

4.1. Những kết quả đạt được 

- Ngay sau khi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, UBND 

huyện đã chủ động thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để có 

cơ sở triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 30/6/2022 đã thực 

hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn được giao. Công tác giao vốn kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 cho các dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo 

hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện.  

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương hoàn thành các 

thủ tục đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý 

vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thường 

xuyên tổ chức kiểm tra các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các công trình. 

4.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt thấp (17,87%). 

- Công tác điều chỉnh dự án của 2 dự án: Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc 

B4, huyện Mường Chà (nay là huyện Nậm Pồ); Đường Huổi Lèng - Ka Dính Nhè - 

Nậm Chua, huyện Mường Chà còn chậm. 

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường giao thông và mặt bằng khu hành 

chính mới xã Huổi Lèng còn chậm so với kế hoạch. 

4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Trong Quý I/2022, dịch bệnh Covid-19 với nhiều biến chủng mới có mức độ nguy 

hiểm, lây lan nhanh, trên địa bàn huyện và tỉnh đã ảnh hướng lớn, tác động tiêu cực đến 

các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng của huyện. 

- Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng thời gian qua tăng cao, đặc biệt là xi măng, 

sắt, thép, xăng dầu… tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây 

dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án. 

- Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, đặc biệt trong khoảng thời 

gian từ tháng 5 đến tháng 6/2022, gây khó khăn cho công tác tổ chức triển khai thi 

công xây dựng công trình. 

- Một số viên chức của đơn vị quản lý dự án kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế. 

- Dự án Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng 

chưa thực hiện được công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng do phải chờ 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  

5. Giải pháp để triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch 

đầu tư công trong những tháng cuối năm  



4 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, sở Kế hoạch 

và Đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến 30/9/2022 thực hiện giải ngân 

100% kế hoạch vốn của các dự án hoàn thành và dự án tiếp chi, đảm bảo đến 

31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. 

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc 03 Chương trình MTQG 

để sẵn sàng thủ tục có thể khởi công ngay sau khi được cấp có thẩm quyền giao chi 

tiết kế hoạch vốn năm 2022. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị và các dự án có 

tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả năng tốt hơn.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt 

các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công đặt ra; tăng cường giám 

sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án. Phân 

công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời 

tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB. 

- Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong triển khai thực hiện các dự án và 

giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu ở các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình nghiêm 

túc kiếm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan, thay thế 

ngay các trường hợp không đủ năng lực, đạo đức công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm 

các tập thể, cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho Trung ương, 

cho tỉnh, không đảm bảo chất lượng; nghiệm thu, quyết toán khống khối lượng; 

nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật. Năm 2022, lấy kết quả thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện tiên quyết để xem xét, đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị của tổ chức, cá nhân được giao 

chủ đầu tư, được phân công theo dõi, đôn đốc. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu, đặc biệt công tác lựa chọn nhà 

thầu qua mạng phải đảm bảo đúng lộ trình hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 

quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách 

quan, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công các dự án. 

- Chủ động, khẩn trương thực hiện ngay công tác nghiệm thu, thanh toán khi 

đã có khối lượng hoàn thành, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, hồ sơ; đẩy mạnh 

công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.  

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

Căn cứ tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và 

ước thực hiện cả năm 2022, trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các Chủ đầu tư, UBND 

huyện tổng hợp, dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau: 

1. Định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 



5 

Tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, tạo sự lan 

tỏa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

2. Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023  

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 (dự kiến) của huyện: 144.728 triệu đồng (Một 

trăm bốn mươi bốn tỷ, bẩy trăm hai mươi tám triệu đồng), trong đó: 

2.1. Vốn Cân đối ngân sách địa phương (tỉnh phân cấp cho huyện): Dự kiến 

nhu cầu vốn 20.978 triệu đồng, phân bổ cho 5 dự án tiếp chi, trong đó: 

- Sử dụng công trình: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã 

Huổi Lèng thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với 

số tiền 2.991,5 triệu đồng. 

- Sử dụng công trình: Xây mới Nhà văn hoá xã và sửa chữa Trụ sở xã Mường 

Mươn thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với số tiền 

1.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo). 

2.2. Vốn thu từ tiền sử dụng đất: Dự kiến nhu cầu vốn 8.000 triệu đồng, 

phân bổ cho 6 dự án tiếp chi (Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo). 

 2.3. Vốn ngân sách trung ương: Dự kiến nhu cầu vốn 115.750 triệu đồng, 

trong đó: 

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 42.043 triệu đồng, phân bổ cho 

12 dự án (trong đó: tiếp chi 10 dự án, khởi công mới 2 dự án). 

(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo). 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: 73.707 triệu đồng, phân bổ cho 19 dự án (trong đó: tiếp chi 9 dự án, 

khởi công mới 10 dự án) (Chi tiết theo biểu số 05 kèm theo). 

3. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn năm 2023 

3.1. Đối với nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương: Đã được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc giao Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh 

Điện Biên và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày     

08/7/2022 dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên. 

3.2. Đối với nguồn đấu giá quyền sử dụng đất: Dự kiến đã được HĐND huyện phê 

duyệt và thông qua tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND huyện v/v 

phê duyệt và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Chà; 

3.3. Vốn ngân sách trung ương: Đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 

1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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4. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Tăng cường triển khai quyết liệt Luật Đầu tư công, đôn đốc các chủ đầu tư 

thực hiện các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tăng cường giám sát các nhà 

thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp 

vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án. 

Các cơ quan chuyên môn cần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng trong 

công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị mình theo đúng 

các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, để 

triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công chung của toàn huyện. 

Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến 

độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, tránh việc bị cắt 

giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, 

không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định. 

Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết 

định đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo 

đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất 

về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí. 

5. Dự kiến các kết quả đạt được 

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 góp phần thực hiện các quan điểm, mục tiêu, đột 

phá và nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

của huyện. Tập trung bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các 

Chương trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế của huyện. Tiếp tục khắc 

phục tình trạng phân tán, dàn trải, tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

Dự kiến một số kết quả đạt được theo ngành, lĩnh vực như sau: 

(1) Giao thông: Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn 

huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

(2) Quản lý nhà nước: Thanh toán dứt điểm 2 công trình trụ sở xã Pa Ham, 

Huổi Mí; hoàn hiện sửa chữa trụ sở xã và xây mới nhà Văn hóa xã Mường Mươn, 

bảo đảm chất lượng khang trang, hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 

công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

(3) Giáo dục và đào tạo: Đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất 

các trường học từ Mầm non đến THCS, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, 

chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.  
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(4) Hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là các 

dự án Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng; Dự án di 

chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn); Dự án di 

chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai Bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng và các dự án 

tại Thị trấn huyện, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V của huyện và hạ 

tầng kỹ thuật tại các xã trên địa bàn huyện.  

6. Đề xuất, kiến nghị: Không. 

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng 

đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Mường Chà, 

UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./. 
 

Nơi nhận:     

- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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