
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH Kon Tum, ngày      tháng     năm 2022 

Về việc tình hình thực hiện và 

giải ngân kế hoạch đầu tư công 

3 tháng đầu năm 2022. 

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2022. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương: 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 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 năm 2022, trong thời gian qua, địa phương đã triển khai 

nhiều biện pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh việc ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo như: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 

2022 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 2022; Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn 

đầu tư công;… Bên cạnh đó, địa phương đã tổ chức đi 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; tổ chức các cuộc họp của Tổ công tác chỉ 

đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để kịp thời 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,...  

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương 

giao cho tỉnh Kon Tum là 2.232.135 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 

là 849.620 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. 

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao 

và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với 

tổng mức vốn là 3.166.556 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương là 1.784.041 

triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. 
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Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 3 

năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân được 294.889 triệu đồng, đạt 

15,98% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo (294.889 triệu đồng 

/1.845.030 triệu đồng).  

Nhìn chung, tỉnh Kon Tum đã tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư công 

và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm. 

Tuy tỷ lệ giải ngân chưa cao nhưng bên cạnh đó có những dự án, chương trình giải 

ngân đạt tỷ lệ khá như: nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức giải 

ngân đạt 23,39%; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ ngành/lĩnh vực quốc phòng đạt 

38,03%;…Địa phương ước giải ngân kế hoạch đến tháng 4 năm 2022 đạt khoảng 

trên 25% thực nguồn kế hoạch. 

(Chi tiết giải ngân tại các biểu phụ lục kèm theo). 

3. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ 

tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể như sau: 

- Ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt 

bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... 

- Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang 

dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào 

sử dụng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải 

ngân. 

Trên đây là tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

năm 2022 của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo để Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, KTTH. SKHĐT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

TUQ. CHỦ TỊCH 

GIÁM ĐỐC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 
Ngô Việt Thành 
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