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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7589/TB-UBND ngày 

02/7/2021 về Kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với các Sở, 

Ban, ngành và các địa phương cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư về giải ngân vốn 

đầu tư công Quý II/2021; Trong đó có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công định kỳ vào ngày 10, 20, 30 hàng 

tháng. Sau khi tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2021 (số liệu tổng hợp đến ngày 12/11/2021 và số liệu chi tiết 

đến hết tháng 10/2021) như sau: 

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. 
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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: 

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: 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

T 

T 
Đơn vị 

Số 

dự 

án 

Kế 

hoạch 

Kế hoạch 

điều chỉnh  

Giá trị giải 

ngân 

Tỷ lệ giải 

ngân  

1 Ban Tôn giáo tỉnh 1 7.500 7.500 0 0,00% 

2 
Đài phát thanh truyền hình Đồng 

Nai 
1 20.000 20.000 0 0,00% 

3 
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa 

đồng nai 
1 0 1.000 0 0,00% 

4 Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 1 0 4.400 0 0,00% 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 1 37.520 37.520 0 0,00% 

6 Sở Thông tin và Truyền thông 2 317 317 0 0,00% 

7 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh 

Đồng Nai 
1 1.901 1.901 0 0,00% 

8 
Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng 
1 9.028 9.028 0 0,00% 

9 Văn phòng Tỉnh ủy 1 6.693 6.693 0 0,00% 

10 UBND huyện Xuân Lộc 7 66.456 68.006 1.325 1,95% 

11 UBND huyện Nhơn Trạch 7 2.100 107.100 2.100 1,96% 

12 
Trường Cao đẳng công nghệ cao 

Đồng Nai 
1 0 6.400 400 6,25% 

13 Chi cục Kiểm lâm 2 25.216 28.771 2.681 9,32% 

14 Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 1 15.611 15.611 1.681 10,77% 

15 UBND huyện Tân Phú 11 68.862 88.682 11.527 13,00% 

16 UBND huyện Long Thành 3 60.630 75.400 10.071 13,36% 
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17 Sở Lao động, thương binh và xã hội 1 27.000 27.000 4.263 15,79% 

18 Báo Đồng Nai 1 13.212 13.212 2.207 16,70% 

19 Sở Giao thông Vận tải 4 28.361 34.793 6.025 17,32% 

20 Trường Đại học Đồng Nai 2 6.650 6.650 1.313 19,74% 

21 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 4 35.598 35.598 8.011 22,50% 

22 UBND huyện Định Quán 10 155.251 276.586 68.703 24,84% 

23 UBND huyện Thống Nhất 4 46.370 37.370 12.045 32,23% 

24 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh 
68 947.363 673.342 262.440 38,98% 

25 
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể 

dục thể thao 
2 12.000 12.500 5.158 41,26% 

26 Công an tỉnh Đồng Nai 3 281.962 281.962 136.718 48,49% 

27 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 1 245.098 245.098 131.497 53,65% 

28 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 1 8.000 12.000 6.471 53,93% 

29 UBND thành phố Biên Hòa 13 978.475 1.073.075 581.967 54,23% 

30 
Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật 

và thủy lợi 
4 10.199 11.060 6.129 55,42% 

31 UBND huyện Vĩnh Cửu 7 217.078 252.868 140.446 55,54% 

32 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân 

Phú 
1 7.058 8.658 5.166 59,67% 

33 UBND thành phố Long Khánh 17 202.500 252.500 162.968 64,54% 

34 
Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi 
6 63.067 66.567 46.952 70,53% 

35 UBND huyện Cẩm Mỹ 4 38.127 53.127 39.846 75,00% 

36 UBND huyện Trảng Bom  7 16.622 20.622 15.563 75,47% 

37 Sở Tư Pháp 1 1.734 1.734 1.422 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: 

                                                                                   Đơn vị tính: triệu đồng. 

STT Tên đơn vị 
Kế 

hoạch 

Kế 

hoạch 

điều 

chỉnh 

Tỷ lệ giải 

ngân quý 

I/2021 

Giải ngân  

 

Giải 

ngân 

Tỷ lệ giải 

ngân 

1 Huyện Xuân Lộc 198.409 200.049 21,30% 49.917 24,95% 

2 Huyện Thống Nhất 181.403 191.794 28,91% 63.722 33,22% 
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3 Huyện Vĩnh Cửu 241.695 244.062 3,20% 81.129 33,24% 

4 Huyện Cẩm Mỹ 190.827 231.727 11,86% 80.208 34,61% 

5 Huyện Tân Phú 265.793 293.563 11,17% 104.182 35,49% 

6 Huyện Trảng Bom 334.891 354.891 6,25% 154.645 43,58% 

7 Thành phố Long Khánh 211.491 215.209 14,25% 96.211 44,71% 

8 Huyện Long Thành 458.270 458.270 3,40% 217.902 47,55% 

9 Huyện Định Quán 231.012 251.012 16,98% 129.987 51,79% 

10 Thành phố Biên Hoà 630.819 630.819 1,61% 416.088 65,96% 

11 Huyện Nhơn Trạch 296.890 307.388 14,11% 229.047 74,51% 
 

 

(Ghi chú: số liệu giải ngân vốn ngân sách huyện được tính bình quân số giải 

ngân cấp huyện và xã theo số liệu tổng hợp của Kho bạc nhà nước tỉnh so với kế 

hoạch đã được UBND tỉnh giao bổ sung đến tháng 11/2021) 

IV. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị: 

1. Tình hình thực hiện báo cáo của các đơn vị: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2917/SKHĐT-TĐ ngày 23/7/2021 về 

việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đó có đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, UBND cấp huyện báo cáo công tác giải 

ngân vốn đầu tư công và các khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng tháng trước ngày 

08 (số liệu đến hết tháng trước đó) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Đối với kỳ báo cáo tháng 11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo 

cáo của 22/37 đơn vị sau: 11 đơn vị UBND cấp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh, Chi cục Trồng trọt và  Bảo vệ thực vật, Sở Thông tin và Truyền 

thông Đồng Nai, Sở Tư pháp, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi,  

Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể 

dục thể thao, Trường cao đẳng y tế, Chi cục kiểm lâm, Đài Phát thanh và Truyền 

hình, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 

2. Các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị: 

Một số đơn vị kiến nghị điều chỉnh giảm vốn kế hoạch các dự án chậm giải 

ngân để bổ sung vốn cho các dự án thực hiện nhanh có nhu cầu điều chỉnh tăng 

vốn kế hoạch. Về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 

4379/SKHĐT-TĐ ngày 12/11/2021 kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch 

năm 2021. 

Một số đơn vị có báo cáo thêm những khó khăn thuộc thẩm quyền xử lý của 

đơn vị như: công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiên độ giải ngân; 

phải thực hiện điều chỉnh lại dự toán theo Thông tư 12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

của Bộ Xây dựng làm kéo dài thời gian thực hiện thẩm tra dự toán; ảnh hưởng của 

dịch bệnh covid-19 … đồng thời cũng đề ra giải pháp thực hiện và không có kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

3. Đánh giá về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 

2021: 



5 

 

 

a) Qua tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công dự án do UBND tỉnh 

giao chỉ tiêu kế hoạch, có 32/37 đơn vị giải ngân dưới 60% kế hoạch, cụ thể: 

- Có 09 đơn vị chưa thực hiện giải ngân (tổng số vốn kế hoạch là 88,358 tỷ 

đồng) gồm: Ban Tôn giáo tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Khu bảo tồn 

thiên nhiên văn hóa đồng nai, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, Trung tâm giám định chất 

lượng xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Có 13 đơn vị giải ngân thấp dưới 30% kế hoạch gồm: Bệnh viện Da liễu 

Đồng Nai, UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Nhơn Trạch, Chi cục Kiểm lâm, 

UBND huyện Long Thành, UBND huyện Tân Phú, Sở Lao động, thương binh và 

xã hội, UBND huyện Định Quán, Trường Đại học Đồng Nai, Sở Giao thông Vận 

tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Đồng Nai, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng 

Nai. 

- Có 10 đơn vị giải ngân từ 30% kế hoạch đến dưới 60% kế hoạch gồm: Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện 

Vĩnh Cửu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể 

dục thể thao, Công an tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Tân Phú, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Chi cục trồng trọt, bảo vệ 

thực vật và thủy lợi. 

b) Đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đảm bảo cả năm đạt từ 95% kế hoạch. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7589/TB-

UBND ngày 02/7/2021, Văn bản số 10784/UBND-KTNS ngày 07/9/2021, Văn 

bản số 11784/TB-UBND ngày 28/9/2021, Văn bản số 13401/UBND-KTNS ngày 

01/1/2021 về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu, như sau: 

- Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai 

trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên 

rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh 

của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá 

nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Chủ động xây dựng lại kế hoạch giải ngân của từng dự án cụ thể, xác định 

chi tiết tiến độ từng hạng mục từ khâu lập hồ sơ dự án, tư vấn thiết kế - dự toán, thi 

công xây dựng, nghiệm thu khối lượng, giải ngân … Từ đó, Chủ đầu tư xác định 

từng tháng từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân từng dự án, tổng số giải ngân đến cuối 

năm; đồng thời phải phân tích rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định rõ trách 

nhiệm và có giải pháp đây mạnh giải ngân các tháng cuối năm 2021. 

- Định kỳ hàng tuần làm việc cụ thể với các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ, 

thủ tục các dự án và các đơn vị thi công các hạng mục, công trình để nắm tiến độ, 

khó khăn, vướng mắc từng khâu, từng bước để có giải pháp tháo gỡ. Chủ đầu tư 

xem xét, rà soát kỹ các điều khoản Hợp đồng ký kết để xử lý nghiêm các nhà thầu, 
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đơn vị tư vấn làm chậm, ảnh hưởng tiến độ giải ngân để từng bước nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của các đơn vị thi công, tư vấn. 

V. Nội dung công khai giải ngân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng 

Nai: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo bài đăng tải nội dung công khai giải ngân 

trên cổng thông tin điện tử tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

10784/UBND-KTNS ngày 07/9/2021 (dự thảo đính kèm), kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét thông qua và chỉ đạo đăng tin. 

Trên đây là báo cáo báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

(kỳ báo cáo ngày 10/11/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                              
- Như trên; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, TP.BH, TP.LK; 

- Các đơn vị chủ đầu tư (theo danh sách); 

- Lưu: VT, TĐ. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Hồ Văn Hà 
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DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Tôn giáo tỉnh 

2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 

4 Báo Đồng Nai 

5 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 

6 Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 

7 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 

8 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

9 Chi cục Kiểm lâm 

10 Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi 

11 Công an tỉnh Đồng Nai 

12 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

13 Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai 

14 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai 

15 Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 

16 Sở Giao thông Vận tải 

17 Sở Khoa học và Công nghệ 

18 Sở Lao động, thương binh và xã hội 

19 Sở Thông tin và Truyền thông 

20 Sở Tư Pháp 

21 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai 

22 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

23 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 

24 Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai 

25 Trường Đại học Đồng Nai 

26 UBND huyện Cẩm Mỹ 

27 UBND huyện Định Quán 

28 UBND huyện Long Thành 

29 UBND huyện Nhơn Trạch 

30 UBND huyện Tân Phú 

31 UBND huyện Thống Nhất 

32 UBND huyện Trảng Bom  

33 UBND huyện Vĩnh Cửu 
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34 UBND huyện Xuân Lộc 

35 UBND thành phố Biên Hòa 

36 UBND thành phố Long Khánh 

37 Văn phòng Tỉnh ủy 
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