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Trên cơ sở các Quyết định giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021 của UBND tỉnh tại các Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020, số 5339/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, số 3267/QĐ-UBND và ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 940/UBND-TH ngày 

24/02/2021 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/6/2021 về việc đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021; theo 

đó đến hết ngày 23/8/2021, qua phối hợp rà soát với Kho bạc nhà nước tỉnh và  

các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh tình hình thực 

hiện, giải ngân theo các nội dung như sau: 

1. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 

năm 2021:  

Giá trị giải ngân vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý đến 23/8/2021 là 

3.129.562 triệu đồng, đạt 49,14%, bao gồm: Vốn Ngân sách Tỉnh (Không bao 

gồm tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh, các khu tái 

định cư, nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước) là 1.576.824 

triệu đồng, đạt 37,75%, trong đó vốn Đầu tư trong cân đối có giá trị giải ngân là 

1.546.483 triệu đồng, đạt 37,52% (Vốn Đầu tư tập trung: 47,11%; Vốn cấp 

quyền sử dụng đất: 36,9%, Vốn Xổ số kiến thiết: 43,57%; Bội chi ngân sách: 

11,88%), Nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh là 30.341 triệu đồng, đạt 54,47%; 

vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ  là 1.552.738 triệu đồng, đạt 70,85% (trong 

đó: Vốn trong nước: 1.372.261 triệu đồng, đạt 87,02%; vốn nước ngoài (ODA) 

là 180.477 triệu đồng, đạt 29,36%). 

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, tiến độ giải ngân chung của 

tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhất là các dự án do các địa phương làm 

chủ đầu tư, cụ thể là đến 23/8/2021, giá trị giải ngân của khối huyện là 398.588 

triệu đồng, đạt 68,76%, trong đó cơ bản các chủ đầu tư đã giải ngân trên 50% kế 

hoạch vốn giao, 03 đơn vị có giá trị giải ngân thấp hơn 50% so với kế hoạch vốn 
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giao1. Ước đến 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân chung của khối Huyện sẽ đạt bình quân 

tỷ lệ giải ngân 82,41% và đăng ký đến 31/12/2021 tỷ lệ giải ngân bình quân sẽ 

đạt 96,49% kế hoạch vốn giao. 

Đối với các dự án khối tỉnh ngoài các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh và trường Cao đẳng 

Bình Định làm chủ đầu tư có giá trị giải ngân khá, các đơn vị còn lại có giá trị 

giải ngân chưa đạt, cụ thể đến 23/8/2021 giá trị giải ngân khối Tỉnh là 1.257.663 

triệu đồng, chỉ đạt 33,75%, trong đó có 13 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 

50% kế hoạch vốn giao2, thậm chí có chủ đầu tư chưa có giá trị giải ngân như: 

Sở Nội vụ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ. Ước đến 

30/9/2021 tỷ lệ giải ngân chung của khối Tỉnh đăng ký đạt bình quân tỷ lệ giải 

ngân 45,99% và đăng ký đến 31/12/2021 tỷ lệ giải ngân bình quân sẽ đạt 

73,14% kế hoạch vốn giao. 

(Phụ lục 01 Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2021 theo nguồn vốn kèm theo) 

2. Nguyên nhân chậm giải ngân đầu tư công: 

Mặc dù, trong 8 tháng đầu năm 2021 tiến độ thực hiện nguồn thu từ cấp 

quyền sử dụng đất rất khả quan3, đồng thời các nguồn vốn khác do ngân sách 

tỉnh quản lý đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chi, nhưng xét về tổng thể, tỷ lệ giải ngân 

cho các dự án đầu tư vẫn chưa đạt được theo kỳ vọng. Theo số liệu báo cáo của 

các chủ đầu tư và qua phối hợp rà soát giá trị giải ngân với Kho bạc nhà nước 

tỉnh, đến ngày 23/8/2021 tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án thuộc 31 chủ 

đầu tư là 4.305.903 triệu đồng, có giá trị giải ngân là 1.656.252 triệu đồng, đạt 

38,46%; ước thực hiện đến 30/9/2021 giá trị giải ngân dự kiến là 2.191.288 triệu 

đồng, đạt 50,89% và đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 đến 31/12/2021 là 

3.284.632 triệu đồng, đạt 76,28%. Việc giải ngân chưa cao xuất phát từ các 

nguyên nhân sau đây: 

- Đối với dự án thuộc khối Tỉnh: 

+ Phần lớn kế hoạch giao trong năm 2021 chủ yếu thuộc lĩnh vực giao 

thông trọng điểm của Tỉnh4, trong khi hiện nay hầu như các dự án lớn đang triển 

                                                 

1 Tuy Phước: 42,46%, Tây Sơn: 37,99%, An Lão: 6,84%. 

2 Ban QLDA Giao thông: 24,75%, Ban QLDA XD DD&CN: 26,81%, BQL KKT: 19,73%, Sở Y tế: 

29,29%, Sở TN&MT: 41,39%, Sở Nội vụ: 0%, Sở VH&TT: 13,53%, Sở KH&CN: 0,22%, VP Tỉnh ủy: 12,14%, 

Tỉnh đoàn: 32,75%, BCH QS tỉnh: 0%, Sở NN&PTNT: 31,2%, Sở GTVT: 18,53%. 

3 Cấp tỉnh: 96,46%, Quy Nhơn:351,08%, An Nhơn: 114,44%, Hoài Nhơn: 73,11%, Phù Cát: 102,51%, 

Phù Mỹ: 125,32%, Tuy Phước: 128,81%, Tây Sơn: 94,36%, Hoài Ân: 100,26%, Vân Canh: 352,1%, An Lão: 

162,51%, Vĩnh Thạnh: 81,67%. 

4 Lĩnh vực giao thông: 2.109.217 triệu đồng, chiếm 48,54% tổng vốn dự án bố trí cho các ngành lĩnh vực. 
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khai đều đi qua địa bàn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đang cách ly 

theo Chỉ thị 15, một số địa phương cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 

phủ. Do đó, việc triển khai thi công các dự án thuộc kế hoạch năm 2021 rất khó 

khăn. 

+ Một số các dự án lớn được ghi kế hoạch vốn lớn, nhưng đã dừng triển 

khai thực hiện và một số dự án vừa được bổ sung vốn5 nên ảnh hưởng đến tiến 

độ giải ngân chung của tỉnh  

+ Vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa có mặt bằng sạch để triển 

khai thi công. 

+ Giá vật tư vật liệu, đặc biệt là sắt thép tăng cao; thiếu hụt nguồn nhân 

lực lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ thi 

công.  

- Đối với các dự án thuộc khối Huyện quản lý: Việc một số địa phương có 

tỷ lệ giải ngân thấp6 chủ yếu là do các chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức công 

tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổ chức đấu thầu triển khai các dự án khởi công 

mới. 

(Phụ lục 02, tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước năm 2021 bố trí theo dự án kèm theo). 

(Phụ lục 03, chi tiết tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước năm 2021 bố trí theo dự án năm 2021 tính đến 

23/8/2021kèm theo). 

3. Các giải pháp khắc phục và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công:   

Để đảm bảo thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021 đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn giao đến 30/9/2021 và cơ bản 

hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kính đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp sau:  

a) Nhiệm vụ cụ thể: 

Phấn đấu đến 30/9/2021, đạt giá trị giải ngân là 4.200.985 triệu đồng, đạt 

65,95% kế hoạch vốn giao, trong đó vốn ngân sách tỉnh đạt 61,84%, vốn ngân 

sách trung ương đạt 73,83% kế hoạch vốn giao, cụ thể các chủ đầu tư cần thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Ban QLDA Giao thông tỉnh: (i) giải ngân 100% kế hoạch vốn Trung 

ương năm 2021 (ii) đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đối với dự 

án: Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi tối thiểu đến 30/9/2021 

                                                 
5 Các dự án tạm dừng thực hiện: Cầu Thị Nại 2; dự án vừa được bổ sung vốn: Đường ven biển (ĐT 639), 

đoạn Cát Tiến đến Đề Gi. 

6 Tuy Phước: 42,46%, Tây Sơn: 37,99%, An Lão: 6,84%. 
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phải đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn giao đồng thời khẩn trương hoàn thành điều 

chỉnh cơ cấu nguồn vốn, bổ sung nguồn vốn để giải ngân hết kế hoạch vốn 02 

dự án “Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh” 

và dự án “Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ Thành” (ii) rà soát công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án “Đường Ngô Mây nối dài, Thành phố 

Quy Nhơn”, nếu không thực hiện được đề nghị trình UBND tỉnh xem xét xử lý 

ngay trong tháng 9/2021 (iv) Trình điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án “Cầu 

Thị Nại 2” và dự án “Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc 

lộ 19 - Quốc lộ 1D” trong tháng 9 để bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải 

ngân tốt. 

- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT: Khẩn trương hoàn thành thủ tục Dự 

án “Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ suối trầu Khu đô 

thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn”, trường hợp việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không thực hiện được trong năm 2021, khẩn trương 

trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn sang dự án khác có tỷ lệ giải 

ngân tốt. 

- Ban QLDA XD DD&CN: Tập trung giải ngân dự án môi trường bền 

vững thành phố Quy Nhơn (vốn ODA) đảm bảo đạt 60% kế hoạch giao đến 

30/9/2021 (đồng thời tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với 

Trung ương để xác nhận điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án này, kế hoạch năm 

2021 giảm còn 128.927 triệu đồng). 

- Ban Quản lý Khu kinh tế: Rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế 

hoạch vốn dự án “Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, 8 thuộc Khu đô thị mới Nhơn 

Hội” và dự án “Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai 

Hương” sang dự án khác có tỷ lệ giải ngân tốt, thực hiện trong tháng 9/2021. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Lên kế hoạch giải ngân dứt điểm vốn ngân 

sách Trung ương bố trí cho dự án năm 2021: “Tổ hợp Không gian khoa học bao 

gồm Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa 

học và dự án “Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông 

thuộc Tổ hợp không gian khoa học” với tổng vốn bố trí là 67.000 triệu đồng. 

- Các chủ đầu tư còn lại, khẩn trương lên khối lượng thanh toán gửi 

KBNN tỉnh để giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn kéo dài năm 2020 sang năm 

2021 và tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao đến 30/9/2021. 

b) Nhiệm vụ chung: 

- Quyết liệt triển khai mạnh mẽ các biện pháp khoanh vùng để dập dịch, 

cố gắng phấn đấu cuối quý III sẽ cơ bản khống chế được dịch bệnh, tạo mọi cơ 

chế, điều kiện để khôi phục lại tiến độ thi công các dự án, phấn đấu hoàn thành 
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giải ngân kế hoạch đề ra. 

- Đối với các dự án dự kiến đến 30/9/2021 chưa có khối lượng thanh toán 

do chưa triển khai công tác lựa chọn nhà thầu hoặc vướng công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân bất khả kháng khác, thực hiện ngay 

việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt.  

- Đối với các dự án thuộc kế hoạch năm 2021 có tiến độ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tốt, nhưng chưa được đáp ứng kịp thời về vốn để thực hiện chi 

trả, cho phép ứng trước kế hoạch vốn để thực hiện, đảm bảo không ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công dự án. 

- Sở Tài chính tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong việc nhập, 

điều chỉnh trên hệ thống Tabmis. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong 

việc kiểm soát thanh toán vốn thông qua cổng giao dịch điện tử. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, 

người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế 

hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra mà không có lý do chính đáng. 

- Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu 

tư công. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh 

bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi 

phạm tiến độ hợp đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh; 

- Các đơn vị tham gia hội nghị; 

- Lưu: VT, KTN, VX, ĐTTĐ, TTr; TH(Đ). 

GIÁM ĐỐC 
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