
UBND TINE BtNH DIf()NG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S( KE HOiCH VA DAU TIX Dc 1p - Ti do - Htnh phüc 

S&  11  /BC-SKHDT BInh Duo'ng, ngày  A6  tháng  0/f  nám 2018 

BAO CÁO 
TInh hInh th,rc hin vn du tir cong tháng 4 nãm 2018. 

Thirc hin theo Chrnmg trInh cong tác näm 2018 cüa Sâ K hoach và Du tiz, 
trên cc sâ Báo cáo cüa Kho bac  Nhà nuóc tinh, Sâ K hoach  và Du tu tng hqp 
tInh hInh thrc hin vn du tu cong nàm 2018 tü ngày 01/01/2018 dn ngày 
13/4/20 18 báo cáo Uy ban nhân dan tinh nhu sau: 

I. TInh hInh giãi ngân von dâu ttr cong nãm 2018 tir 01/01/2018 dn 
13/4/2018: 

K hoach nàm 2018 là 7.478,6 t' dng, giá trj giãi ngân là 548,3 t dông, dat 
7,3% kê hoach, trong do: 

a) V6n ngân sách Trung u'tlng: K hoch näm 2018 là 978,6 t dng, chua 
giài ngân. 

a.]) Vn rnthc ngoài (ODA): K hoach näm 2018 là 931,6 tST dMg, chua giài 
ngân. 

a.2) Vn trong nithc: K hoach  näm 2018 là 46,98 t dng, chua giâi ngân. 

b)Vén ngân sách dja phwcrng: K hoach nàm 2018 là 6.500 t dng, giá 
giài ngân là 548,3 t' dông, dat  8,4% kê hoach. 

b. 1) Ngân sách tinh: 

- Ngân sách tinh d.0 tu tp trung: K hoach näm 2018 là 3.323 t dng, giá trj 
giài ngân 3 04,7 t dông, dat  9,2% kê hoach. 

- Vn x s kin thi&: K hoach  näm 2018 là 1.300 t$' dng, giá trj giài ngân 
64,1 t dông, dat  4,9% kê hoach. 

- Vn tinh h tro cho c.p huyn: K hoach näm 2018 là 617 tSr ding, giá trj giãi 
ngân 47,8 t5r dOng, dat  7,8% ké hoach. 

b.2) Ngán sáchphân câ'p cho cá'p huyn: K hoach näm 2018 là 1.260 t5r dng, 
giá trj giài ngân 131,6 t5 dông, dat  10,4% kê hoach. 

(Chi alt tgiphy lyc dInh kern,) 

NhIn chung, t5r l giài ngân vn d.0 tu cong näm 2018 toàn tinh dat  7,3% so 
vâi kê hoach (tang 2,2% so vâi tháng3 näm 2018, cüng k5i vOn dau tu cong näm 
2017 dat  7,4%). Các dr an sü ding von ngân sách Trung uong den thai diem hin 
tai vn chua giái ngân. 

II. Phtwng hu*ng, dê xut: 

Nhm ph.n d.0 thirc hin t& k hoach du tu cOng näm 2018, Sâ K hoach và 
D.0 tu kiên nghj Uy ban nhân dan tinh chi dao  các Sâ, Ban, ngành, UBND các 

1 



huyn, thj, thành pM và các chü du tu trin khai thirc hin quyt 1it mt s ni 
dung nhix sau: 

- Các chü dâu tu va các don vj 1ên quan dn các dr an sü dçing vn ngân sách 
Trung uang can don dôc, tp trung thirc hin, day nhanh tiên d giâi ngân. Dn h& 
tháng 4/2018, nêu các dan vj chua giâi ngân vn duqc M trI, Sâ K hoch và Du tu 
sê tham mini thành lap doàn kiêm tra tiên do thuc hiên cüa các di an nay. 

- Các chU du ti.r kjp th?i báo cáo UBND tinh, Sâ K hotch Va Dâu tu, Sâ Tài 
chInh, cac S& chuyên ngành và các co quan lien quan giâi quyêt các khó khãn, 
vurng mac trong qua trInh thirc hin dê kjp thñ tháo gor. 

- Các dan vj rà soát tInh hInh trin khai thirc hin k hotch du tu cong nàm 
2016, 2017 và 2018 dé tham mini diêu chinh kê hotch dâu tu cong trung han  2016-
2020 phU hcxp vOi khã näng can dôi nguôn von và tiên d triên khai các cong trInh 
trçng diem cüa tinh. 

- UBND các huyn, thj, thành pM tp trung thirc hin và giâi ngân k hoach 
nguôn von xô sO kiên thiêt, von tinh ho trV và von phân cap theo tiêu chI, phân dâu 
hoàn thành kê hoach  duçc giao. 

- Chü du tiz pMi hçip vth các Si, ban, ngành lien quan tQtp trung t chüc 1p và 
phê duyt phuong an, kê hoach  giãi phóng mt bang và tái djnh cu; day nhanh tie 
d giái phóng mt bang dc bit là các cOng trinh trçng diem dê bàn giao cho dan 
thi cong. 

- T.p trung thirc hin và giãi ngân vn các cong trInh quan trng, trçng di&pu 
cüa tinh nhäm gop phân buy dng và phát buy các nguôn lirc t1r các thành phân kinh 
tê dê tiêp tiic dâu tu phát triên kêt câu h tang kinh tê - xã hi. 

- Liia chçn dan vj tu vn du thu dü näng lc và kinh nghim, 1p h so miñ 
th.0 và dánh giá he) so dir thu theo các tiêu chuân quy djnh cüa pháp lut ye dâu 
thâu, hin ché tOi da tInh trng khiêu kin trong dâu thâu lam kéo dài thyi gian triên 
khai thirc hin dir an, gay du lun không tot trong nhà thâu và nhân dan. 

- S Tài chInh, Kho bac  Nhà nuóc tp trung M trq, huóng dn chü du tu hoàn 
thành các hO so, thu tiic dê thanh, quyêt toán cOng trInh. 

- Tang cu?mg cong tác thanh tra và kim tra các dir an du tu xây drng theo quy 
djnh nhäm nâng cao hiu qua dâu tu, chOng that thoát, lang phI./. 

. No'i nhan. 
- UBND tinh; 
- VP UBND tinh; 
-BGD; 
- Luu VT, TH, Hg, 'PDF'. 

 

Nguyen Thanh Trác 
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Phi. h.c 
GAN VON DAU TU' CONG NAM 2018 DEN 

13/4/2018 
so'  .iC /BC-SKHDT ngày'f tháng nám 2018) 

Do'n v! tInh: triu dông 

STT Ngun vn 

KH2018 
theo QD 
3612/QD- 

UBND ngày 
22/12/2017 

Gia tr! 
giu' 

13/4/2018 

GTGN/ 
Jill 
(%) 

1 2 3=2/1 
T6ng vn du ti. (A+B) 7.478.578 548.316 7,3% 

A Ngân sách Trung u'lng 978.578 - 0,0% 
I Vó'n nu'ác ngoài (ODA) 931.594 - 0,0% 
II Vó'n trong nu'àc 46.984 - 0,0% 

1 
H trg cho ngiRi có cong vi each 
mtngvêthàâ 5.984 - 0,0% 

2 
Vn du tu theo các chucmg trInh 
miictiêu 41.000 - 0,0% 

B Ngân sách dja ph irrng (1+11+111) 6.500.000 548.316 8,4% 

I Ngán sách tinh (1 +2+3) 5.240.000 416.667 8,0% 

1 Ngân sách tinh du tu tp trung 3.323.000 3 04.702 9,2% 

2 Ngânsáchtinhhôtrçchocâphuyn 617.000 47.829 7,8% 

3 Xskinthit 1.300.000 64.136 4,9% 

II 
Vn phán cá'p theo tiêu chI cho c4'p 
huyçn 1.260.000 131.649 10,4% 

III Nguó'n khác - - 

*Nguon  s 1iu: báo cáo thng hçip tInh hInh kim soát thanh toán vn du tu cOng 
näm 2018 ti'x ngày 01/01/2017 dn 13/4/2018 cüa Kho b.c nhà nu&c. 
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