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CÔNG KHAI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

TỈNH ĐỒNG NAI (SỐ LIỆU ĐẾN NGÀY 12/11/2021) 

 

 

I. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021: 

Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2021 sau điều chỉnh là 

24.436,998 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 12/11/2021 là 9.437,882 tỷ đồng đạt 

38,62% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt  76,02% kế hoạch; trong đó: 

1. Vốn kế hoạch năm 2021: 

a) Vốn ngân sách trung ương: 

Tổng số kế hoạch năm 2021 là 5.151,183 tỷ đồng, giải ngân là 1.044,134 

tỷ đồng, đạt 20,27% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 30,21% kế hoạch; cụ 

thể: 

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu tổng số là 392,35 tỷ đồng, trong đó: Số 

vốn đã phân bổ là 388,1 tỷ đồng, giải ngân là 47,392 đạt 37,56% kế hoạch; Phần 

còn lại chưa phân bổ là 4,25 tỷ đồng, dự kiến phân bổ vào cuối năm 2021. 

- Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch là 

98,8 tỷ đồng, chưa giải ngân. 

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia): kế 

hoạch giao là 4.660 tỷ đồng, giải ngân là 896,742 tỷ đồng, đạt 19,24% kế hoạch.  

b) Vốn ngân sách địa phương: 

Tổng số là 7.942,25 tỷ đồng, giải ngân là 4.155,029 tỷ đồng, đạt 52,32% 

kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch; cụ thể: 

- Vốn ngân sách tỉnh: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 4.563,466 tỷ 

đồng, giải ngân là 2.275,006 tỷ đồng, đạt 49,85% kế hoạch, trong đó: 

+ Số phân bổ cho dự án là 3.763,466 tỷ đồng, giải ngân là 1.542,006 tỷ 

đồng, đạt 40,97% kế hoạch. 

+ Quỹ phát triển nhà và đất kế hoạch giao 800 tỷ đồng, đã thu nộp là 733 

tỷ đồng. 

- Vốn ngân sách huyện: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 3.378,784 tỷ 

đồng, giải ngân là 1.880,631 tỷ đồng, đạt 55,66% kế hoạch. 

2. Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2021: 

a) Vốn ngân sách trung ương chuyển sang năm 2021: 

Tổng số kế hoạch là 10.952,219 tỷ đồng, giải ngân là 4.023,669 tỷ đồng, 

đạt 36,74% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 86,94% kế hoạch; cụ thể: 

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia) kế 

hoạch năm 2018, 2019, 2020 chuyển sang năm 2021 là 10.937,698 tỷ đồng, giải 

ngân là 4.020,864 tỷ đồng đạt 36,76% kế hoạch. 

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 

14,521 tỷ đồng, giải ngân là 2,805 tỷ đồng, đạt 19,32% kế hoạch. 

b) Vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021: 
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Tổng số là 391,346 tỷ đồng, giải ngân là 214,901 tỷ đồng, đạt 54,91% kế 

hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch. 

II. Kết quả giải ngân vốn tỉnh theo chủ đầu tư: 

Tỷ lệ giải ngân bình quân của các dự án ngân sách tỉnh là 42,12% trong đó 

giải ngân chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư tính theo tỷ lệ giải ngân từ thấp đến 

cao như sau: 

 

T 

T 
Đơn vị 

Tỷ lệ giải 

ngân  

1 Ban Tôn giáo tỉnh 0,00% 

2 Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai 0,00% 

3 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai 0,00% 

4 Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 0,00% 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 0,00% 

6 Sở Thông tin và Truyền thông 0,00% 

7 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai 0,00% 

8 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 0,00% 

9 Văn phòng Tỉnh ủy 0,00% 

10 UBND huyện Xuân Lộc 1,95% 

11 UBND huyện Nhơn Trạch 1,96% 

12 Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai 6,25% 

13 Chi cục Kiểm lâm 9,32% 

14 Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 10,77% 

15 UBND huyện Tân Phú 13,00% 

16 UBND huyện Long Thành 13,36% 

17 Sở Lao động, thương binh và xã hội 15,79% 

18 Báo Đồng Nai 16,70% 

19 Sở Giao thông Vận tải 17,32% 

20 Trường Đại học Đồng Nai 19,74% 

21 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 22,50% 

22 UBND huyện Định Quán 24,84% 

23 UBND huyện Thống Nhất 32,23% 

24 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 38,98% 

25 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 41,26% 

26 Công an tỉnh Đồng Nai 48,49% 
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27 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 53,65% 

28 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 53,93% 

29 UBND thành phố Biên Hòa 54,23% 

30 Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi 55,42% 

31 UBND huyện Vĩnh Cửu 55,54% 

32 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 59,67% 

33 UBND thành phố Long Khánh 64,54% 

34 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 70,53% 

35 UBND huyện Cẩm Mỹ 75,00% 

36 UBND huyện Trảng Bom  75,47% 

37 Sở Tư Pháp 82,03% 

 

III. Kết quả giải ngân vốn huyện: 

Tỷ lệ giải ngân bình quân vốn cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là 55,66%, 

trong đó giải ngân chi tiết theo từng đơn vị cấp huyện tính theo tỷ lệ giải ngân từ 

thấp đến cao như sau:                                                                                 

STT Tên đơn vị 
Tỷ lệ giải 

ngân 

1 Huyện Xuân Lộc 24,95% 

2 Huyện Thống Nhất 33,22% 

3 Huyện Vĩnh Cửu 33,24% 

4 Huyện Cẩm Mỹ 34,61% 

5 Huyện Tân Phú 35,49% 

6 Huyện Trảng Bom 43,58% 

7 Thành phố Long Khánh 44,71% 

8 Huyện Long Thành 47,55% 

9 Huyện Định Quán 51,79% 

10 Thành phố Biên Hoà 65,96% 

11 Huyện Nhơn Trạch 74,51% 
 

 


