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KẾ HOẠCH
Kế hoạch triển khai thực hiện dự án và giải ngân chi tiết
vốn đầu tư công năm 2022
Thực hiện Công văn số 264/SKHĐT-QLĐTC ngày 17/02/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022;
Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện dự án và giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 do các đơn vị trực
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2022 hoàn thành giải ngân 100%
kế hoạch vốn được giao.
Mục tiêu, tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn của từng dự án đảm
bảo đến ngày 31/12/2021 hoàn thành giải ngân 100% đối với các dự án hoàn
thành; đến hết ngày 30/9/2022 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn đối với các
dự án chuyển tiếp.
Đối với dự án khởi công mới năm 2022 thực hiện hoàn thành thủ tục
chuẩn bị đầu tư, tổ chức khởi công đúng thời gian theo yêu cầu tiến độ thực hiện
theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/02/2022 và tại
Công văn số 264/SKHĐT-QLĐTC ngày 17/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư. Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/9/2022 đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn.
2. Yêu cầu:
Các Chủ đầu tư cần xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Xác định rõ những khó khăn vướng mắc của đơn
vị mình; đồng thời chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời trong thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Tập trung theo dõi tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án, phối
hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Về chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công
Các đồng chí Lãnh đạo Sở thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến
độ giải ngân các dự án đầu tư công của các đơn vị trực thuộc, bố trí lịch kiểm
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tra, làm việc với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tháo gỡ, giải quyết
vướng mắc trong công tác thực hiện và giải ngân.
2. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Để thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm
2022 các Chủ đầu tư trực thuộc Sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
chính sau:
- Các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ
động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo đưa
vào sử dụng theo đúng tiến độ được phê duyệt.
- Các dự án hoàn thành năm 2022: tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh
tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác
nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh
hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm
định, trình phê duyệt theo thẩm quyền.
- Các dự án chuyển tiếp: tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao
trong năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục
pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu.
- Các dự án khởi công mới: đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các thủ
tục đầu tư đúng quy định để đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn và tiến độ
thực hiện dự án.
- Các dự án ODA: khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài
trợ; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát lại
nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo
đúng thời gian quy định và theo cam kết với nhà tài trợ.
- Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 về Sở Nông nghiệp và
PTNT theo quy định; chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn đối với
các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành
cao, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và việc thực hiện điều chỉnh
kế hoạch vốn NSNN hằng năm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công; gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước
ngày 10 hằng tháng để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh.
- Tổ chức thực hiện đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số
63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày
27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các
dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà
nước; thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu phải đúng với quy định
Luật Đấu thầu; thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại
khoản 3 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ
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trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin
về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng
giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
- Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng
vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021
của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; tổ chức quán triệt thực
hiện nghiêm Văn bản số 100/UBND-KT ngày 24/01/2022 của UBDNND tỉnh
về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; thực
hiện nghiêm quy định về quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư khi gửi hồ
sơ quyết toán đến cơ quan tài chính phải đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
- Tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá dự án, giám
sát cộng đồng, giám sát tổng thể đầu tư theo quy định tại Chương VI, VII, VIII,
IX Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ
tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thường
xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện (giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng) các
dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022, đánh giá khả
năng triển khai thực hiện đáp ứng với khả năng bố trí vốn và hiệu quả đầu tư;
kiểm tra ít nhất một lần đối với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; kiểm
tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức
đầu tư. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định về chế độ Báo cáo giám sát,
đánh giá định ký: 6 tháng và cả năm; Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều
chỉnh chương trình, dự án; Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc chương trình, dự
án; Báo cáo đánh giá chương trình, dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện; Báo
cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm các chương trình, dự án đầu
tư do mình quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Nghị định số
29/2021/NĐ-CP.
(Có biểu chi tiết kế hoạch thực hiện triển khai dự án và giải ngân năm
2022 kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chủ đầu tư trực thuộc Sở
Triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
100/UBND-KT ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác
quyết toán vôn đầu tư công dự án hoàn thành; Công văn số 264/SKHĐTQLĐTC ngày 17/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực
hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.
Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan triển khai các công việc đúng
theo kế hoạch đã đề ra.
Định kỳ đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch
cho Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo.
2. Các nhà thầu tham gia thực hiện các dự án
3

Triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết, phối hợp với
các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai bàn giao cũng như điều chỉnh báo cáo
kinh tế kỹ thuật theo dự án đã tham gia.
Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng
theo quy định.
Yêu cầu các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc
báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để trao đổi, kịp thời tháo gỡ./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho Bạc Nhà nước;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị; Trung tâm nước sạch và VSMNT;
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và
PTNT; Ban QLDA Hợp phần 3; Chi cục Phát triển
nông thôn.
- Lưu :VT, KHTC.
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GIÁM ĐỐC

Lý Việt Hưng

