
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm   

 

BÁO CÁO 

Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum 

đến ngày 31 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  
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Thực hiện Công văn số 848/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2021 và báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân 

chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực; Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(số liệu giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2022): 

a) Nguồn vốn đã giải ngân: 

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 được Trung ương 

giao cho tỉnh Kon Tum là 2.233.955 triệu đồng, trong đó thuộc kế hoạch năm 

2021 là 2.216.908 triệu đồng(1) và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương 

kéo dài sang năm 2021 là 17.047 triệu đồng. Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 được Trung ương giao và khả năng huy động vốn của địa 

phương, địa phương đã phân bổ thực hiện với tổng mức vốn là 3.608.780 triệu 

đồng, trong đó thuộc kế hoạch năm 2021 là 2.897.313 triệu đồng(2) và nguồn vốn 

kéo dài là 711.467 triệu đồng. 

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 

01 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài đã 

giải ngân được 2.473.509 triệu đồng, đạt 85,52% trên thực nguồn kế hoạch đã 

được thông báo chi tiết (2.473.509/2.892.151 triệu đồng). Đối với nguồn vốn 

ngân sách trung ương giải ngân được 85,39% kế hoạch vốn giao, trong đó: ngân 

sách trung ương trong nước năm 2021 đạt tỷ lệ 99,96% kế hoạch vốn; nguồn 

vốn ODA, giải ngân chỉ đạt 56,05% (trong đó: trong đó kế hoạch năm 2021 là 

34,72%, kế hoạch kéo dài đạt 99,077%). 

                                           
(1) Gồm vốn ngân sách địa phương là 980.120 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là 1.236.788 triệu đồng (trong đó: vốn 

trong nước là 850.758 triệu đồng và vốn nước ngoài là 386.030 triệu đồng). 
(2) Gồm vốn ngân sách trung ương là 1.236.788 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.660.525 triệu đồng. Đến nay, 

tổng kế hoạch năm 2021 đã phân bổ chi tiết là 2.597.313 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 300.000 triệu 

đồng (thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất). 
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b) Đối với nguồn vốn còn lại chưa giải ngân: 

- Hiện nay, đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đang rà soát để trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 theo quy định. 

- Đối với ngân sách trung ương:  

+ Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo các ngành, lĩnh vực giải 

ngân đạt tỷ lệ cao. Do đó, địa phương không đề xuất trung ương cho phép kéo 

dài sang năm 2022.  

+ Đối với nguồn vốn ODA: Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng 

hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 

ODA năm 2021 của các dự án không có khả năng hoàn thành dự án theo tiến độ 

đã đề ra và bố trí lại trong kế hoạch vốn năm 2022 với mức vốn đề nghị giảm là 

258.574 triệu đồng tại các Văn bản số 2995/UBND-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 

20221 và số 3531/UBND-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2021. Bên cạnh đó, việc 

xây dựng kế hoạch vốn ODA năm 2022 được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh 

giảm kế hoạch vốn năm 2021. Tuy nhiên, đến nay số vốn ODA xin điều chỉnh 

giảm chưa có ý kiến trả lời từ Trung ương. 

2. Tác động của kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong việc thu hút đầu 

tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội: 

Việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã góp phần xây dựng kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình có sức lan tỏa và tính kết nối vùng 

mang tính đột phá. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục, công trình thiết yếu như bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, … 

đã tạo điều kiện thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh. Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến khảo sát và 

tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh(3), trong năm 2021, đã chấp thuận chủ trương đầu 

tư 48 dự án với tổng vốn đăng ký gần 15.573 tỷ đồng; trong đó, 07 dự án tại khu 

công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 703 tỷ đồng, 41 dự án ngoài 

khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 14.870 tỷ đồng.  

3. Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công: 

Mặc dù tỷ lệ giải ngân chung trên địa bàn tỉnh chưa cao, tuy nhiên nhiều 

chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương đã 

giải ngân đạt kế hoạch vốn đã giao, cụ thể như sau: 

a) Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công vốn ngân sách địa phương: 

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn ngân sách 

địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 980.120 triệu đồng; Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã phân bổ 1.660.525 triệu đồng, giao tăng hơn so với tổng 

                                           
(3) CTCP Đầu tư Alphanam đã đề xuất tìm hiểu, đầu tư các dự án về xây dựng khách sạn, khu resort, nghỉ dưỡng, du lịch sinh 

thái và phát triển hạ tầng đô thị; CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu đô thị (KĐT) phía 

Bắc sông Đăk Bla tại thành phố Kon Tum; CTCP Him Lam khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái tại 

xã Chư Hreng, TP Kon Tum; Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) khảo sát Dự án tổ hợp nông 

nghiệp công nghệ cao,.... 
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mức vốn đã được trung ương phân bổ chi tiết là 680.405 triệu đồng. Ngoài ra, 

địa phương giao vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2020 sang năm 

2021 nguồn ngân sách địa phương với tổng vốn 129.810 triệu đồng. 

Giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2022, các nguồn vốn ngân sách địa 

phương chỉ thực hiện được 920.752 triệu đồng. Do nhiều dự án giải ngân phụ 

thuộc vào tiến độ nguồn thu (nguồn thu tiền sử dụng đất, thu phí,...). Do đó, nếu 

tính thực nguồn đến thời điểm báo cáo thì tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn ngân 

sách địa phương đạt 85,75% kế hoạch.  

b) Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công vốn ngân sách Trung ương 

thuộc tỉnh quản lý: 

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch kéo 

dài nguồn ngân sách Trung ương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 

1.253.835 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương giao vốn kéo dài thời gian thực hiện 

kế hoạch năm 2020 sang năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương với tổng vốn là 

564.610 triệu đồng. Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2022, tổng các nguồn vốn 

thuộc ngân sách Trung ương đã thực hiện được 1.552.757 triệu đồng, đạt 

85,39% kế hoạch. Tình hình giải ngân các nguồn vốn, cụ thể như sau: 

- Tổng kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương bố trí đầu tư theo ngành, 

lĩnh vực trong năm 2021 được địa phương phân bổ là 867.321 triệu đồng; đã 

giải ngân được 867.012 triệu đồng, đạt 99,96% kế hoạch.  

- Tổng kế hoạch vốn nước ngoài thuộc kế hoạch năm 2021 và năm 2020 

kéo dài được địa phương giao 577.348 triệu đồng; đã giải ngân được 323.607 

triệu đồng, đạt 56,05% (trong đó, trong đó kế hoạch năm 2021 là 34,72%, kế 

hoạch kéo dài đạt 99,077%). 

- Tổng kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu kéo dài năm 2020 sang 

năm 2021 là 351.059 triệu đồng, đã giải ngân được 342.903 triệu đồng, đạt 

97,68% kế hoạch.... 

(Chi tiết tình hình giải ngân của các nguồn vốn tại phụ lục kèm theo). 

4. Công tác giao vốn, rà soát, điều chỉnh bổ sung và chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 

Trên cơ sở Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

Thù tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2021; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương 

năm 2021 tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu 

tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và Quyết định số 1334/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2021. 

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 
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01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021; số 45/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2021, số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021(4) và chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021(5), Công 

điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30 tháng 9 năm 2021; Thông báo số 262/TB-

VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021,... trong thời gian 

qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân 

vốn đầu tư công. Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện(6), địa phương cũng đã tăng cường công tác kiểm tra thực tế để nắm bắt tình 

hình giải ngân và giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là trong 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn từ 

các dự án không có khả năng giải ngân kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu.  

Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon 

Tum(7) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đầu tư công đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, 

hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình; phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm 

các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, 

hiệu quả dự án;… Ngoài ra, đã có nhiều giải pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng 

chậm giải ngân, cụ thể như: phê bình, kiểm điểm các chủ đầu tư có tiến độ giải 

ngân thấp, chậm nộp hồ sơ thanh toán công trình xây dựng; quy định hạn chế 

xin điều chỉnh chủ trương đầu tư... 

5. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các giải pháp xử lý: 

a) Tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thuộc ngân sách địa 

phương và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài vẫn còn thấp. 

b) Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch 2021:   

- Chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn có vướng mắc, 

chưa được sự đồng thuận của người dân nên dẫn đến tình trạng khiếu kiện, 

không đồng ý giá bồi thường hỗ trợ của Nhà nước, đòi bồi thường theo giá thỏa 

thuận đã làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Bên 

cạnh đó, Chủ đầu tư các dự án, tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt 

                                           
(4) Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những 

tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 
(5) Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 
(6) Bao gồm: Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Chương trình 

hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; Công văn số 482/UBND-KTTH ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Công văn số 1156/VP-HTKT ngày 27 tháng 4 năm 2021 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; Các Công văn số: 1978/UBND-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2021; 

3571/UBND-KTTH ngày 05 tháng 10 năm 2021; 1847/UBND-KTTH ngày 5 tháng 6 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021; Công văn số 2724/UBND-KTTH ngày 5 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện 

các giải pháp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020; Công văn số 3105/UBND-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 

2021 về triển khai thực hiện công tác quản lý nợ công; Công văn số 3623/UBND-KTTH ngày 8 tháng 10 năm 2021 về triển 

khai thực hiện Văn bản số 6718/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ;... 
(7) Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021. 
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bằng thiếu sự phối hợp chặt chẽ, xử lý vướng mắc chưa thực sự quyết liệt, chưa 

đeo bám công việc, dẫn đến tình trạng vướng mắc trong công tác bồi thường kéo 

dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. 

- Các dự án khởi công mới năm 2021 phải được giao kế hoạch trung hạn 

2021-2025, nên đến cuối tháng 9 năm 2021, địa phương mới giao hết số vốn 

ngân sách trung ương. 

- Biến động về giá vật liệu xây dựng, nhất là sắt, thép xây dựng, cát, sỏi… 

chi phí vận chuyển cũng tăng cao trong thời gian qua và đặc thù mùa mưa ở Tây 

nguyên bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm cũng ảnh hưởng đến tiến độ 

thi công, giải ngân các dự án trong thời gian này. 

- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ 

giải ngân của các dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA gặp khó khăn trong 

việc thống nhất với nhà tài trợ đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án, cụ 

thể: Do trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư phải tập trung thời gian 

để phê duyệt danh mục dự án bổ sung trong thời gian gia hạn, điều chỉnh kế 

hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện dự án (Chuyển đổi nông nghiệp 

bền vững (Vnsat)); Thực hiện cơ chế giải ngân theo quy định của nhà tài trợ, 

phương thức giải ngân dựa trên kết quả đầu ra, chỉ số giải ngân là chỉ số liên kết 

giữa các tiểu hợp phần cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án (Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả); Việc không trao 

thầu kịp theo kế hoạch dự kiến của dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - 

Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của nguồn 

vốn; Trong những tháng đầu năm, do vướng mắc trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng, bên cạnh đó do nhà thầu đảm nhiệm một lúc nhiều công trình 

nên nhân lực triển khai dự án còn hạn chế, dẫn đến giải ngân nguồn vốn năm 

2020 kéo dài còn chậm (dự án Hồ chứa nước Đăk PoKei). 

- Vướng mắc trong thanh toán thuế VAT của dự án Hỗ trợ phát triển khu 

vực biên giới: Hiện nay Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 

trả lời kiến nghị của địa phương. Theo đó, đề nghị Dự án bố trí vốn đối ứng để 

thanh toán thuế VAT theo quy định. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự án còn lại 

không dài, theo Hiệp định vay, ngày đóng khoản vay là 30 tháng 6 năm 2023. Vì 

vậy, địa phương cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục liên quan để 

trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án đảm bảo triển khai dự án hiệu quả 

theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ.  

- Khó khăn về cập nhật số liệu giải ngân: Qua rà soát, số liệu giải ngân (số 

đã ghi thu ghi chi) của các dự án ODA trên địa bàn tỉnh không khớp với số liệu 

tổng hợp của Bộ Tài chính. 

- Bên cạnh đó, chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được 

yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều 

lần... làm chậm tiến độ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát 

huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm trễ 

trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công 



6 

 

 

 

việc và thiếu quyết liệt xử lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng kéo dài là chậm tiến độ thực hiện dự án;... 

c) Giải pháp xử lý, khắc phục: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây 

dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động 

theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm công tác 

nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo quy định. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần 

xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài 

trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ 

sơ yêu cầu rút vốn để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA. 

- Chủ động xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

tái định canh, tái định cư, đấu thầu…  Sẵn sàng áp dụng các biện pháp chế tài 

mạnh đối với các trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ đã tính đúng, đủ và 

đảm bảo đúng chế độ chính sách, pháp luật và đã giải thích, vận động, đối thoại 

công khai, nhưng vẫn cố tình khiếu nại khiếu kiện. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây 

dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn 

thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. 

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên 

quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên 

quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp 

luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải 

ngân vốn kế hoạch đầu tư công.  

6.  Kiểm điểm, xử lý trong việc giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công 

năm 2021. 

Xác định giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở 

tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, địa phương đã 

thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

lãnh đạo quản lý trong việc chậm ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021(8) (có các văn bản thực hiện gửi kèm theo). 

                                           
(8) Công văn số 1258/UBND-HTKT ngày 19/4/2021 phê bình các đơn vị chủ đầu tư gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 

Thương và Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trong việc chậm nộp hồ sơ đề nghị thanh toán công trình xây dựng; 

Công văn số 1847/UBND-KTTH ngày 05/6/2021 phê bình các chủ đầu tư trong việc thực hiện giải ngân vốn nước ngoài năm 

2021 đạt thấp; Công văn số 681-BC/BCSĐ ngày 15/12/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm điểm, làm 

rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý liên quan đến việc không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công;… 
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Trên đây là báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh Kon 

Tum (đến ngày 31 tháng 01 năm 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PCVP-Nguyễn Đức Tỵ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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