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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022  

và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023  

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1649/SKHĐT-THQH 

ngày 12/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến xây dựng kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 và Công văn số 1774/SKHĐT-THQH ngày 26/7/2022 về 

việc hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Sau khi tổng hợp, Sở 

Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 

2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau: 

I. Tình hình thực hiện năm 2022 

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao và thực hiện 

Đến thời điểm 31/7/2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Sở 

Nông nghiệp và PTNT được giao thực hiện là 102.931,439 triệu đồng, cụ thể: 

(1). Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 11.371,936 triệu 

đồng, trong đó: 

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 4.600,00 triệu đồng của 

Dự án Sửa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu 

công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng; 2.000,00 triệu đồng của Dự án Đầu tư phát triển nông nghiệp thông 

minh do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.  

- Nguồn vốn ODA vay lại: 4.771,936 triệu đồng của Chương trình "Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả". 

(2). Nguồn vốn NSTW: 91.559,503 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 53.384,013 triệu đồng, gồm 

41.000,00 triệu đồng của Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng 

tỉnh Cao Bằng và 12.384,013 triệu đồng của Dự án Bảo vệ Phát triển rừng giai 

đoạn 2021-2025. 

- Vốn nước ngoài (ODA): 38.175,49 triệu đồng của Chương trình "Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả". 

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu 
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năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022 theo từng 

nguồn vốn  

2.1. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 tính đến ngày 

31/7/2021 giải ngân được 4.232,632/102.931,439 triệu đồng, bằng 4,0% kế 

hoạch, cụ thể: 

(1). Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 

1.509,135/11.371,936 triệu đồng, bằng 13,27% kế hoạch, trong đó: 

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tỉnh bố trí): Dự án Sửa 

chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ 

Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giải 

ngân được 1.389,0/4.600,0 triệu đồng, bằng 30,2% kế hoạch. Dự án Đầu tư phát 

triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giải ngân 

được 120,135/2.000,0 triệu đồng, bằng 6,01% kế hoạch. 

- Nguồn vốn ODA vay lại: 0,0/4.771,936 triệu đồng của Chương trình 

"Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", bằng 0% kế 

hoạch. 

 (2). Nguồn vốn NSTW giải ngân được 2.723,497/91.559,503 triệu đồng, 

bằng 2,97% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn trong nước: Giải ngân được 2.723,497 /53.384,013 triệu đồng, bằng 

5,1% kế hoạch (Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Dự án nâng cao 

năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng giải ngân được 

2.723,497/41.000,0 triệu đồng, bằng 6,64% kế hoạch. Dự án Bảo vệ Phát triển 

rừng giai đoạn 2021-2025 giải ngân được 0,0/12.384,013 triệu đồng, bằng 0% 

kế hoạch). 

- Vốn nước ngoài (ODA) cấp phát từ NSTW: giải ngân được 

0,0/38.175,49 triệu đồng, bằng 0% kế hoạch. 

2.2. Ước thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022: 

* Ước thực hiện 9 tháng giải ngân được 65.628,437/102.931,439 triệu 

đồng, bằng 63,76% kế hoạch, cụ thể: 

(1). Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 

5.980,355/11.371,936 triệu đồng, bằng 52,59% kế hoạch, trong đó: 

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tỉnh bố trí): Dự án Sửa 

chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ 

Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giải 

ngân được 1.840,0/4.600,0 triệu đồng bằng 40% kế hoạch. Dự án Đầu tư phát 
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triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giải ngân 

được 800,0/2.000,0 triệu đồng, bằng 40% kế hoạch.  

- Nguồn vốn ODA vay lại: 3.340,355/4.771,936 triệu đồng của Chương 

trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", bằng 

70% kế hoạch. 

 (2). Nguồn vốn NSTW giải ngân được 59.648,082/91.559,503 triệu đồng, 

bằng 65,15% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn trong nước: Giải ngân được 34.834,013/53.384,013 triệu đồng, 

bằng 65,25% kế hoạch (Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Dự án 

nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng giải ngân được 

26.650,0/41.000,0 triệu đồng, bằng 65% kế hoạch. Dự án Bảo vệ Phát triển rừng 

giai đoạn 2021-2025 giải ngân được 8.184,013/12.384,013 triệu đồng, bằng 

66,1% kế hoạch). 

- Vốn nước ngoài (ODA) cấp phát từ NSTW: giải ngân được 

24.814,069/38.175,49 triệu đồng, bằng 65% kế hoạch. 

* Ước thực hiện cả năm 2022 giải ngân được 102.931,439 /102.931,439 

triệu đồng, bằng 100% kế hoạch, cụ thể: 

(1). Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 

11.371,936/11.371,936 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch, trong đó: 

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tỉnh bố trí): Dự án Sửa 

chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung yếu công trình hồ 

Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giải 

ngân được 4.600,0 /4.600,0 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Dự án Đầu tư phát 

triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giải ngân 

được 2.000,0/2.000,0 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.   

- Nguồn vốn ODA vay lại: 4.771,936/4.771,936 triệu đồng của Chương 

trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", bằng 

100% kế hoạch. 

 (2). Nguồn vốn NSTW giải ngân được 91.559,503/91.559,503 triệu đồng, 

bằng 100% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn trong nước: Giải ngân được 53.384,013/53.384,013 triệu đồng, 

bằng 100% kế hoạch (Vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Dự án nâng 

cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao Bằng giải ngân được 

41.000,0/41.000,0 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Dự án Bảo vệ Phát triển 

rừng giai đoạn 2021-2025 giải ngân được 12.384,013/12.384,013 triệu đồng, 

bằng 100% kế hoạch). 
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- Vốn nước ngoài (ODA) cấp phát từ NSTW: giải ngân được 

38.175,49/38.175,49 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. 

3. Kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải 

ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án  

3.1. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các dự án 

- Các đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giao nhiệm vụ đã 

khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, hoàn 

chỉnh hồ sơ thiết kế, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công… 

- Tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

- Đôn đốc, giám sát các công trình đảm bảo kỹ, mỹ thuật và tiến độ, các 

báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian. Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu sớm 

đưa dự án vào sử dụng. 

- Nghiệm thu khối lượng hoàn thành và tiến hành giải ngân theo kế hoạch. 

3.2. Khó khăn vướng mắc, phương hướng trong thực hiện và giải 

ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của từng công trình, dự án 

3.2.1. Dự án Sửa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh 

xung yếu công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng: Hiện nay đang vào mùa vụ sản xuất của bà con (nhân 

dân đang trong quá trình làm đất và cấy lúa mùa), mực nước trong hồ đạt mực 

nước dâng bình thường (dung tích hồ đạt  100% dung tích thiết kế), để có thể thi 

công hạng mục luồn ống cần phải tháo cạn hồ trong khi bà con đang cần nước 

sản xuất và mực nước hiện rất cao. Vụ mùa của nhân dân trong khu vực dự kiến 

kết thúc vào cuối tháng 9. Trong giai đoạn từ nay đến kết thúc vụ cần đảm bảo 

duy trì lượng nước đủ để cung cấp nước sản xuất. Vì vậy, đến nay chưa thể triển 

khai thi công xây dựng sửa chữa, dự kiến khoảng đầu tháng 9 sẽ cho triển khai 

các hạng mục nhỏ và công tác chuẩn bị hạng mục cống, đến lúc xả toàn bộ xong 

(sau ngày 30/9/2022) sẽ tiến hành thi công phần cống. 

3.2.2. Dự án Đầu tư phát triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông 

nghiệp và PTNT thực hiện: Hiện đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan đến hoạt động đấu thầu các hạng mục 

của dự án, dự kiến đến tháng 12/2022 thực hiện hoàn thành khối lượng và giải 

ngân 100% vốn kế hoạch được giao năm 2022 trong tháng 01/2023. 

3.2.3. Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cao 

Bằng: Dự án được thực hiện chuyển tiếp từ giai đoạn trước. Trong quá trình 

thực hiện có sự điều chỉnh dự án, do vậy sau khi có Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh dự án, chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng)  mới tiến hành các 
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bước hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (khảo sát thiết kế BVTC - dự 

toán) công trình Trạm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Khảo sát 

địa hành, xác định địa điểm lắp đặt, hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng bảng Nội quy Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Khảo giá, lấy 

báo giá các thiết bị của các đơn vị trình thẩm định giá theo quy định để thực 

hiện các bước tiếp theo. Các bước công việc thực hiện mất rất nhiều thời gian, 

do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã được giao. Dự kiến 

đến tháng 12/2022 thực hiện hoàn thành khối lượng và giải ngân 100% vốn kế 

hoạch được giao năm 2022 trong tháng 01/2023. 

3.2.4. Dự án Bảo vệ Phát triển rừng giai đoạn 2021-2025: Đang hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư liên quan đến các hoạt động đấu thầu các hạng mục của 

dự án, dự kiến trong tháng 8 sẽ hoàn thiện xong các thủ tục và sẽ bàn giao cây 

giống, phân bón cho các hộ gia đình triển khai trồng rừng. Đồng thời, song song 

với quá trình hoàn thiện thủ tục, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc  

tiếp tục khảo sát hiện trường, tìm địa điểm thiết kế trồng rừng để đạt chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2022. 

3.2.5. Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả": Hiện các công trình đã hoàn thành khối lượng thực hiện. Đến 

nay, Ngân hàng Thế giới WB (Nhà tài trợ) đã thực hiện việc Kiểm toán năm 

2021, kiểm đếm kết quả năm 2021. Khi có kết quả kiểm đếm được Ngân hàng 

Thế giới WB ghi nhận, mới được rút vốn để giải ngân. 

4. Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả 

việc thực và giải ngân kế hoạch kế hoạch đầu tư công trong những tháng 

cuối năm 2022 

Thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản 

lý đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, tập huấn thường 

xuyên, kịp thời các văn bản về quản lý đầu tư xây dựng mới ban hành cho các 

chủ thể tham gia quản lý đầu tư xây dựng. 

Có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ 

cho dự án. 

Chủ đầu tư, các ban quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Tăng cường kiểm tra định kỳ theo kế hoạch công tác quản lý chất lượng 

các công trình xây dựng.  

Các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết 

kịp thời những phát sinh trong quá trình thi công các công trình để đảm bảo tiến 

độ, chất lượng công trình. 
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II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện các chương trình, dự án: 

- Tổng vốn: 393.109,00 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 360.609,00 triệu đồng 

(bố trí vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư). 

+ Vốn ngân sách trung ương: 32.500,00 triệu đồng của dự án Bảo vệ phát 

triển rừng giai đoạn 2021-2025.  

(Có các biểu số 1,2,3,4 chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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