
UBND TINH B1NH DU'ONG CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
sO' KE HOACH VA DAU TIX fJc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S:  2-,2  /BC-SKHDT BInh Du'ong, ngày -i4 tháng Jnàm 2018 

BAO CÁO 
Tlnh hlnh thirc hin vn du hr cong tháng 5 näm 2018. 

Thirc hin theo Chuang trInh cong tác narn 2018 cüa Sâ Ké hoach và Dâu tu, 
trên c s& Báo cáo cüa Kho bic Nba nithc tinh, So Kê hoach và Dâu tu tOng hcp 
tInh hInh thirc hin von dau tu cong näm 2018 t1r ngày 01/01/2018 den ngày 
14/5/2018 báo cáo Uy ban nhân dan tinh nhu sau: 

I. TInh hInh giãi ngân vn du tir cong nãm 2018 tir 01/01/2018 den 
14/5/2018: 

Kê hoach nàm 2018 là 7.478,6 t' dông, giá trj giài ngân là 896,6 t dng, dt 
12% kê hoach,  trong do: 

a) Vn ngân sac/i Trung u'o'ng: K hoach näm 2018 là 978,6 t' dng, giá trj 
giâi ngãn là 110,5 t dOng, dat  11,3% ke hoach. 

a.]) VIn nithc ngoài (ODA): K hoach 11am 2018 là 931,6 t dng, giá trl giài 
ngân là 110,5 t' dông, dat  11,9% kê hoach. 

a.2) VIn trong nu'óc. K hoach nam 2018 là 46,98 t dng, chua giài ngân. 

b) VEn ngân sac/i dja phumig: K hoach näm 2018 là 6.5 00 t' dng, giá tn 
giài ngân là 786 t dông, dat  12,1% kê hoach. 

b. 1) Ngán sách tInh: 

- Ngân sách tinh du tu tp trung: K hoach näm 2018 là 3.323 t dng, giá trj 
giâi ngân 354,9 t' dông, dat  10,7% kê hoach. 

- Vn x s kin thit: K hoach nãm 2018 là 1.300 t dng, giá trj giài ngân 
130,4 t dông, dat  10% kê hoach. 

- Vn tinh h trçi cho cp huyn: K hoach nãm 2018 là 617 t dông, giá tq giâi 
ngân 81,3 t' dông, dat  13,2% kê hoach. 

b.2) Ngán sáchphán cá'p cho cá'p huyn: K hoach näm 2018 là 1.260 t' dng, 
giá tn giãi ngân 219,4 tSr dOng, dat  17,4% kê hoach. 

('Ciii tilt tgiphy lyc dInh kern) 

NhIn chung, t5' l giâi ngân vn du tu cOng nãrn 2018 toàn tinh dat  12% so vOi 
kê hoach  (tang 4,7% so vOi tháng 4 nàm 2018, cng k5 von dâu tu cong näm 2017 
dat 11,1%). 

II. Phtrng htróng, d xuãt: 

Nhrn phAn du thirc hin t6t k hoach du tu cOng näm 2018, SO K hoach và 
Dâu tu kiên nghj Uy ban nhân dan tinh chi dao  các SO, Ban, ngành, UBND các 
huyn, thj, thành phô và các chü dâu tu triên khai thirc hin quyêt lit mt so ni 
dung nhu sau: 
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- Các chü dâu tu và các &m vj lien quan den các dir an sü diing vn ngân sách 
Trung ucing tiêp tic tp trung thirc hin, day nhanh tiên d giãi ngân. Riêng các don 
vj lien quan den vic thuc hin nguôn von trong nuOc - ngân sách Trung Jiong chü 
dng phôi hccp chuân bj các thu tVc  can thiêt dé sam dua vâo th?c hin flgUôfl von 
nay. 

- Các chü d.0 tu kjp thai báo cáo UBND tinh, Sà K hotch Va D.0 tu, Sâ Tài 
chInh, các S chuyên ngành và các Co quan lien quan giái quyêt các khó khän, 
vuang mac trong qua trInh thirc hin dê kjp thai tháo g. 

- Tip tçic rà soát, tham mmi diu chinh k hoach  du tu cong trung han  2016-
2020 phü hçip vói khã nAng can dôi nguOn von và tiên d triên khai các cong trInh 
tr9ng diem cüa tinh. 

- UBND cac huyn, thj, thành ph tip ti1c tp trung thirc hin và giãi ngân k 
hoach nguôn von xô so kiên thiét, von tinh ho trçi và von phân cap theo tiêu chi, 
phân dâu hoàn thành kê hoach ducic giao. 

- Chü du tu phi hqp vOi các S&, ban, ngành lien quan t.p trung dy nhanh 
tiên d giãi phóng mt bang dac  bit là các cong trInh tr9ng diem dê bàn g ho 
don vj thi cOng. 

- Tp trung thrc hin và giài ngân vn cac cong trInh quan tr9ng, troni4ê 
cüa tinh; các don vj chü dng nghiên c1ru, xüc tiên kêu gçi dâu tu theo hinh thQiO 
tac cOng-tu, xã hôi hoa nhäm gop phân huy dông va phat huy cac nguôn hrcAUrflf 
thành phân kinh tê dê tiêp tijc dâu tu phát triên kêt câu ha tang kinh tê - xã h 

- Lira ch9n don vj tu vn du thu dü nàng 1irc và kinh nghim, 1p ho o mai 
thâu và dánh giá ho so dr thâu theo các tiêu chuân quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu 
thâu, han  chê tôi da tInh trng khiêu kin trong dâu thâu lam kéo dài thai gian triên 
khai thrc hin dir an, gay du lun không tot trong nhà thâu và nhân dan. 

- Tang cithng cOng tác thanh tra và kim tra các dir an du tu xây dmg theo quy 
djnh nhàm nâng cao hiu qua dâu tu, chông that thoát, lang phi.!. 
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Doiz v tInh: triu doug 

STT A Nguon von 

KH2018 
theo QD 

3609/QD- 
UBNDngãy 
22/12/2017 

Giá tr!  
A giai ngan den 

14/5/2018 

GTGN/ 
Ku 
(%) 

1 2 3=2/1 
Tong von du tu (A+B) 7.478.578 896.561 12,0% 

A Ngân sách Trung u'Yng 978.578 110.543 11,3% 
I Vdnnzthcngoai(ODA) 931.594 110.543 11,9% 
II Vó'n trong nu'&c 46.984 - 0,0% 

1 
H trçi cho nguèd có cong vâi each 
mngvênhà 5.984 - 0,0% 

2 
Vn d.0 tu theo các chucing trInh 
miictiêu 41.000 - 0,0% 

B Ngân sách dja pIiuing (1+11+111) 6.500.000 786.018 12,1 % 

I Ngán sách tinh (1 +2+3) 5.240.000 566.600  

354.871 

10,8% 

10,7% 1 

2 

Ngân sách tinh dâu tu t.p trung 3.323.000 

Ngân sách tinh ho trq cho cap huyn 6 17.000 8 1.344 13,2% 

3 

II 

X s kin thit 1.300.000 130.385 10,0% 

Vn phán c4' theo tiêu chi cho cá'p 
huyn 1.260.000 219.418 17,4% 

III Ngun khác - - 

*Ngun  s 1iu: báo cáo tng hçip tInh hInh kim soát thanh toán vn du tu cong 
näm 2018 ti'x ngáy 01/01/2018 dn 14/512018 cña Kho bac nhà nithc. 
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