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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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      Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2021

             Kính gửi: 
- Các Sở, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố và thị xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Các chủ đầu tư sử dụng vốn NSĐP
 nguồn ngân sách tỉnh và vốn NSTW năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của 
tỉnh Hải Dương và Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND 
tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 
nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh và các Bộ, cơ quan trung ương về phân bổ kế hoạch và đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định của pháp luật về đầu 
tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh và vốn 
NSTW năm 2021 (dưới đây viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) được cấp 
có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 như sau:

1. Báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tháng thuộc ngân 
sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2021; lập tiến độ thực hiện, kế hoạch 
giải ngân và cam kết giải ngân vốn thanh toán năm 2021

Đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã như sau:
1.1. Tổng hợp, lập báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương năm 2021 thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 
trực thuộc theo Biểu mẫu số 01. Báo cáo danh mục dự án đến ngày 31/12/2020 đã 
hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn và kế hoạch vốn 
ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2021 phân bổ cho dự án theo Biểu 
mẫu số 02.

Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20 
tháng 3 năm 2021. 
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1.2. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, lâp báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 thuộc ngân sách 
cấp huyện và ngân sách cấp xã trực thuộc.

Nội dung báo cáo tập trung thuyết minh đánh giá tình hình triển khai thực 
hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư; phân tích các kết quả đạt được, những tồn tại, 
khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp thực hiện trong tháng 
tiếp theo. Phụ lục báo cáo chi tiết từng dự án theo Biểu mẫu số 03 (giá trị khối 
lượng và giải ngân của tháng báo cáo là số ước thực hiện).

Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 18 
hằng tháng.

1.3. Chủ động lập và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã lập tiến độ 
thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn thanh toán năm 2021 
nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

2. Báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
hằng tháng nguồn ngân sách địa phương thuộc ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách trung ương năm 2021; lập kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn 
năm 2021

Đề nghị các Sở, ngành (đôn đốc các chủ đầu tư trực thuộc), Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư sử dụng vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh 
và vốn ngân sách trung ương năm 2021 như sau:

2.1. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, lâp báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và 
giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương thuộc ngân sách cấp tỉnh 
và ngân sách trung ương năm 2021.

Nội dung báo cáo tập trung thuyết minh đánh giá tình hình triển khai thực 
hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư; phân tích các kết quả đạt được, những tồn tại, 
khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp thực hiện trong tháng 
tiếp theo. Phụ lục báo cáo chi tiết từng dự án theo Biểu mẫu số 04 (giá trị khối 
lượng và giải ngân của tháng báo cáo là số ước thực hiện).

Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 18 
hằng tháng.

2.2. Lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn thanh 
toán năm 2021 nguồn ngân sách cấp tỉnh và ngân sách trung ương theo Biểu mẫu 
số 05.

Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở chủ 
quản (nếu có) trước ngày 31 tháng 3 năm 2021.

2.3. Ngoài nội dung báo cáo chung nêu trên, đối với các dự án sử dụng vốn 
ngân sách trung ương năm 2021, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm trực tiếp thực 
hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo tài liệu hướng dẫn được 
đăng tải tại mục I, II của liên kết sau:

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=203
- Nội dung báo cáo:

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=203
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+ Mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (nếu đã được cấp mã và 

chưa cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư công).
+ Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng.
+ Bản quét màu (scan màu) và các văn bản của dự án, bao gồm: Quyết định 

chủ trương đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh; Quyết định đầu tư, 
Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư 
công).

- Thời gian báo cáo: Trước ngày 22 hằng tháng.
3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh: 
Định kỳ vào ngày 20 hằng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư lũy kế giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021 của toàn tỉnh đến hết ngày 20 hằng tháng. Trong đó, đối 
với vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách cấp tỉnh và vốn ngân sách trung 
ương năm 2021 (bao gồm cả vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 nếu có), gửi 
chi tiết vốn giải ngân của từng dự án.

4. Ngoài báo cáo bằng văn bản nêu trên, đề nghị các Sở, ngành, địa phương 
và đơn vị gửi kèm file dữ liệu qua thư điện tử về địa chỉ: 

phongquyhoachtonghop@gmail.com
5. Một số lưu ý về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết 

số 21/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 
vốn ngân sách nhà nước năm 2021:

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung triển khai thực hiện và 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 
2021 theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó tập trung thực hiện:

5.1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 
2019. Trong đó, đặc biệt lưu ý:

- Các khâu chuẩn bị đầu tư cần chú trọng việc lập báo cáo đề xuất và trình phê 
duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư, khắc phục ngay tình trạng 
chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, kém hiệu quả, không có khả năng cân đối và bố trí 
các nguồn vốn đầu tư công.

- Tăng cường rà soát để đảm bảo các chương trình, dự án bố trí kế hoạch đầu 
tư công năm 2021 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 
công. 

- Vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy 
định của pháp luật về đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 
định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và quy định tại Nghị quyết 
này.

- Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến 
ngày 31 tháng 01 năm 2022.

5.2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, 
lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong đó tập trung đầu tư hoàn 

mailto:phongquyhoachtonghop@gmail.com
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thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

5.3. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư khẩn trương triển 
khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 theo quy định của 
pháp luật. Trong đó tập trung thực hiện:

- Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2020 trở 
về trước: Khẩn trương nghiệm thu quyết toán A-B, hoàn tất thủ tục trình phê duyệt 
quyết toán vốn đầu tư; đối với dự án được giao vốn năm 2021 phải thực hiện thanh 
toán, giải ngân hết kế hoạch vốn xong trước tháng 6 năm 2021.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tập trung hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà 
thầu (nếu có), tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu 
khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong 
năm 2021 và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng XDCB.

- Đối với dự án khởi công mới (nếu có): Triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu 
tư, lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có quyết định giao vốn và khởi công dự án 
trong quý II năm 2021. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu 
khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2021 và theo 
nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao.

5.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã: Tập trung triển khai 
thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong 
đó bố trí vốn thu tiền sử dụng đất (của cấp huyện, cấp xã) để thực hiện công tác 
đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn và lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 
giai đoạn 2021-2030.

Tổ chức đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và giám sát công tác lập hồ sơ, thực 
hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, giám sát đầu tư. 

5.5. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động điều chỉnh hoặc 
báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, 
nâng cao hiệu quả đầu tư. 

5.6. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân 
theo tiến độ đề ra (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm 
tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2021 giải ngân không đạt 
100% kế hoạch vốn thanh toán, thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho 
người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2021.

5.7. Tiếp tục mở rộng các hình thức đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi, thông thoáng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu 
tư phát triển; tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đẩy 
mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đồng bộ, hiện đại; tập 
trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án kết nối vùng..., góp 
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phần phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ 
công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, 
các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân...

5.8. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí 
vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 
có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng 
tiến độ quy định. Khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo gỡ khó khăn trong giao và 
giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu và cá nhân 
liên quan gây chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công. 

5.9. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng 
đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư đã lựa chọn xong nhà đầu tư và xử lý đất 
dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn hoàn thành kế hoạch 
năm 2021. Phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

5.10. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh 
tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm 
trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong 
các vùng ảnh hưởng của dự án.

5.11. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. 
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy 
định của pháp luật; nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ 
kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

6. Nội dung văn bản và hệ thống biểu mẫu báo cáo được đăng trên cổng thông 
tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ:

http://sokhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/TaiChinh/Pages/default.aspx 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị quan 
tâm triển khai thực hiện và gửi báo cáo đầy đủ, đúng hạn./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc và các PGĐ Sở; 
- Phòng TC-KH các huyện, TX và TP;
- Các Phòng thuộc Sở: KTN, KGVX;
- Trang website của Sở;
- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

    Nguyễn Đình Kiêm
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
(Gửi kèm theo công văn số        /SKHĐT-THQH ngày      /3/2021

của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

I. Các Sở, ngành
1. Sở Tài chính
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
3. Sở Y tế
4. Kho bạc Nhà nước tỉnh
II. Cấp huyện
1. UBND các huyện, thành phố và thị xã (12 đơn vị)
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và thị xã (12 đơn vị)
III. Chủ đầu các dự án sử dụng vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh và NSTW 
năm 2021
1. Sở Giao thông vận tải
2. Sở Thông tin và Truyền thông
3. Văn phòng Tỉnh ủy
4. Văn phòng UBND tỉnh
5. Công an tỉnh
6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
8. UBND thành phố Chí Linh
9. UBND huyện Cẩm Giàng
10. UBND thành phố Hải Dương
11. UBND huyện Thanh Miện
12. UBND huyện Thanh Hà
13. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, TPHD
14. Trường THPT Hà Đông, huyện Thanh Hà
15. Trường THPT Kinh Môn, thị xã Kinh Môn
16. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Nam Sách
17. Trường cao đẳng Hải Dương
18. Trường THPT Kinh Môn II, thị xã Kinh Môn
19. Trường Đại học Hải Dương
20. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TPHD
21. Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn
22. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng
23. Bệnh viện Đa khoa tỉnh
24. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương
25. Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ
26. Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện
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