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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC YÊN 

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

Số:         /KH-UBND Bắc yên, ngày        tháng 5 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc 
gia năm 2021;  

Để công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả cao nhất theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; UBND huyện Bắc Yên xây dựng kế hoạch 

giải ngân các chương trình, dự án với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao trách nhiệm của các cơ q uan, đơn vị , chủ 
đầu tư trong thực hiện công tác giải ngân năm 2021. 

2. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao thực hiện năm 2021; kịp thời 
đề xuất thu hồi, điều chỉnh đối với những nguồn vốn không có khả năng thực hiện . 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Lộ trình giải ngân 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Bắc Yên là 42.536,875 triệu 
đồng. Tính đến 30/4/2021, lũy kế kết quả giải ngân đạt 4.068,288 triệu đồng, bằng 9,56% 
kế hoạch vốn giao. 

1.1. Tháng 5/2021 phấn đấu giải ngân 4.811,680 triệu đồng; lũy kế giá trị giải 
ngân đến 31/5/2021 đạt 8.879,968 triệu đồng, bằng 20,88% kế hoạch vốn giao. 

1.2. Tháng 6/2021 phấn đấu giải ngân 7.942,927 triệu đồng; lũy kế giá trị giải 
ngân đến 30/6/2021 đạt 16.822,895 triệu đồng, bằng 39,55% kế hoạch vốn giao. 

1.3. Tháng 7/2021 phấn đấu giải ngân 300,0 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân 
đến 31/7/2021 đạt 17.122,895 triệu đồng, bằng 40,25% kế hoạch vốn giao. 

1.4. Tháng 8/2021 phấn đấu giải ngân 2.460,0 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân 
đến 31/8/2021 đạt 19.582,895 triệu đồng, bằng 46,04% kế hoạch vốn giao. 

1.5. Tháng 9/2021 phấn đấu giải ngân 3533,757 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân 
đến 30/9/2021 đạt 23.116,652 triệu đồng, bằng 54,34% kế hoạch vốn giao. 

1.6. Tháng 10/2021 phấn đấu giải ngân 600,0 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân đến 
31/10/2021 đạt 23.716,652 triệu đồng, bằng 55,76% kế hoạch vốn giao. 
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1.7. Tháng 11/2021 phấn đấu giải ngân 520,0 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân đến 
30/11/2020 đạt 24.236,652 triệu đồng, bằng 56,98% kế hoạch vốn giao. 

1.8. Tháng 12/2021 phấn đấu giải ngân được 7.382,6 triệu đồng; lũy kế giá trị giải 
ngân đến 31/12/2021 đạt 31.619,252 triệu đồng, bằng 74,33% kế hoạch vốn giao. 

1.9. Tháng 01/2022 phấn đấu giải ngân được 10.156,0 triệu đồng; lũy kế giá trị giải 

ngân đến 31/01/2022 đạt 41.775,252 triệu đồng, bằng 98,21% kế hoạch vốn giao. 

Số vốn hết khả năng giải ngân là 761,623 triệu đồng thuộc nguồn vốn thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 chuyển nguồn sang, dự kiến sẽ đề nghị UBND 
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi. 

 (có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

3. Các giải pháp thực hiện 

3.1. Các chủ đầu tư: 

- Căn cứ lộ trình giải ngân tại Mục 1 và cam kết giải ngân đã ký, tổ chức thi 

công, giải ngân, thanh toán đảm bảo đạt 100% kế hoạch vốn giao trong niên độ ngân 
sách năm 2021.  

- Thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh kịp thời số vốn của các dự án không 
còn khối lượng thanh toán, không có khả năng giải ngân và  các dự án có tiến độ thực hiện 

chậm cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiên thanh toán  ngay. 

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới  năm 2021, sớm đưa 
vào thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng . 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, kịp thời báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc gặp phải. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối 

lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, trong đó: 

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 

trình phê duyệt quyết toán; giải ngân hết số vốn được giao cho các nhà thầu xong trước 

30/9/2020; đề xuất điều chỉnh số vốn không còn nhu cầu thanh toán hoặc đề nghị bổ sung 

vốn thiếu (nếu có). 

- Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng 

được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. 

3.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân, thanh quyết toán toán, 

kịp thời tham mưu UBND huyện giải quyết các vướng mắc phát sinh ; thường xuyên rà 

soát, tham mưu, đề xuất với UBND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn, tránh để dồn  việc 

điều chỉnh vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thanh toán. Trên cơ sở kết quả 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, tham mưu UBND huyện sẽ xử lý các chủ đầu tư có  

dự án giải ngân không đạt yêu cầu như sau: 
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+ Đến 30/9/2020, kiên quyết thu hồi và không bố trí vốn đối với các dự án giải 

ngân 0%. 

+ Đối với các dự án được phép kéo dài thời gian giải ngân từ các năm trước sang 

năm 2021 nhưng đến hết ngày 30/11/2020 không giải ngân hết số vốn được kéo dài, kiên 

quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển cho các dự án khác có khối 

lượng hoàn thành, còn thiếu vốn hoặc các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, có khả năng 

sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.  

- Theo dõi kết quả giải ngân, tổng hợp báo cáo UBND huyện danh mục các dự án 

giải ngân không đảm bảo kế hoạch và cam kết để làm cơ sở xem xét trách nhiệm người 

đứng đầu và cấp phó người đứng đầu theo Quy định số 05-QĐi/HU ngày 28/8/2018 của Ban 

Thường vụ huyện ủy. 

3.3. Kho bạc Nhà nước huyện:  

- Căn cứ kế hoạch vốn UBND huyện giao, thực hiện kiểm soát chi và thanh toán 

vốn kịp thời cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu 

tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ; tăng 
cường côn tác phối hợp, theo dõi, thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện kế hoạch vốn 

đầu tư công. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan chuyên môn, Kho bạc nhà nước huyện và các chủ đầu tư căn cứ 
theo lộ trình, giải pháp tại Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Chế độ báo cáo: Định kỳ ngày 15 hàng tháng các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước 

huyện báo cáo kết quả thi công, giải ngân các chương trình, dự án gửi phòng Tài chính –  
Kế hoạch. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp vào báo cáo tình hình kinh tế  -  xã 

hội hàng tháng, trình phiên họp UBND huyện và gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư , 
Sở Tài chính theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021. UBND 
huyện yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (BC); 
- TT Huyện ủy (BC); 
- HĐND huyện (BC); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (CĐTH); 
- Các cơ quan, ban, ngành; 
- Kho bạc Nhà nước huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, (TCKH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Lê Văn Kỳ 
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