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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện thu – chi NSNN và Kế hoạch đầu tư công 6 tháng

đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Dự toán thu – chi NSNN huyện Nam Trà My năm 2021, được UBND tỉnh 

Quảng Nam giao tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; được 
HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/12/2020. Trên 
cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 
30/12/2020 giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã.

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 734/QĐ-UBND điều chỉnh 
số liệu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố năm 
2021. Vì vậy, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 
03/6/2021 điều chỉnh số liệu dự toán thu – chi NSĐP tại Quyết định số 3173/QĐ-
UBND ngày 30/12/2020 cho phù hợp với dự toán Tỉnh giao.

Việc triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021 trên địa bàn huyện diễn 
ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đó là:

- Thiên tai cuối năm 2020 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của, 
làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng công cộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống 
và sản xuất trên địa bàn huyện. Vì vậy, phần lớn nguồn NSĐP năm 2021 phải tập 
trung cho nhiệm vụ trọng tâm là tái thiết các cơ sở hạ tầng, khôi phục các hoạt 
động sản xuất và ổn định dân sinh.

- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệch, nhất là dịch Covid-19 tiếp tục 
diễn biến theo chiều hướng phức tạp, làm trì hoãn, ảnh hưởng bất lợi đến việc triển 
khai nhiều nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

- Có một số khoản chi ngân sách địa phương năm 2021 bị cắt giảm, một số 
quy định về quản lý tài chính ngân sách có sự thay đổi, gây khó khăn cho việc cân 
đối, điều hành dự toán chi NSĐP.

Tuy nhiên, với những nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị; được sự 
quan tâm hỗ trợ của Tỉnh, của nhiều tổ chức, cá nhân; có sự quyết tâm, đồng lòng 
của nhân dân trong huyện, nên tình hình dự toán thu – chi NSNN và kế hoạch đầu 
tư công trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả khá tốt. Trên cơ sở kết quả thực 
hiện đến ngày 28/6/2021, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2021.



2

1. Về số liệu
1.1. Thu NSNN trên địa bàn
Tổng NSNN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm là 25.519 triệu đồng, đạt 

70% so với dự toán được HĐND huyện quyết định, trong đó:
a) Phân theo nội dung thu
- Thu từ các sắc thuế 17.639 triệu đồng, đạt 71% dự toán.
- Thu từ phí – lệ phí 1.569 triệu đồng, đạt 60% dự toán.
- Thu từ đất, tài nguyên khoáng sản 5.554 triệu đồng, đạt 80% dự toán.
- Thu khác 757 triệu đồng, đạt 36% dự toán.
b) Điều tiết cho các cấp ngân sách, như sau:
- Thu NSTW, ngân sách tỉnh 5.721 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp huyện 19.638 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp huyện 160 triệu đồng.
1.2. Thu ngân sách địa phương (NSĐP)
Thu NSĐP (1) trong 6 tháng đầu năm là 601.571 triệu đồng. Phân theo nội 

dung thu, có:
- Thu nội địa (2) 19.798 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ NS cấp trên 213.692 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn 368.081 triệu đồng.
Phân theo cấp ngân sách, có: (1) Thu ngân sách cấp huyện 532.253 triệu 

đồng; thu ngân sách cấp xã 69.318 triệu đồng.
1.3. Chi ngân sách địa phương
Chi NSĐP trong 6 tháng đầu năm là 317.065 triệu đồng, đạt 74% dự toán 

được HĐND huyện thông qua, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển 138.244 triệu đồng.
- Chi thường xuyên 143.386 triệu đồng.
- Chi bổ sung cho NS xã 38.435 triệu đồng,
Phân theo cấp ngân sách, có: (1) Chi ngân sách cấp huyện 275.662 triệu 

đồng; thu ngân sách cấp xã 41.403 triệu đồng.
2. Phân tính, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm
2.1. Về thu NSNN trên địa bàn

1  Thu NSĐP trong báo cáo này được hiểu là thu ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.
2  Thu nội địa là phần thu NSNN trên địa bàn được điều tiết cho NSĐP theo quy định về phân cấp nguồn thu trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 đã được HĐND tỉnh thông qua.
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Thu NSNN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt 70% so với dự toán được 
HĐND huyện quyết định, do vậy khả năng hoàn thành dự toán thu NSNN năm 
2021 là rất cao. Nguyên nhân là do điều kiện sản xuất kinh doanh trong 6 tháng 
đầu năm tương đối thuận lợi, một số khoản thu được Chính phủ cho phép giãn nộp 
trong năm 2020 (do tác động của dịch Covid-19) chuyển nộp cho năm 2021, việc 
đôn đốc các nguồn thu từ thuế được Tỉnh, Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt nên 
các khoản thu có tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN trên địa bàn đều đạt và vượt 
tiến độ, như:

- Thu thuế VAT (chiếm tỷ trọng 35% trong tổng thu NSNN, ước thực hiện 
đạt 51% so với dự toán).

- Thu thuế tài nguyên (chiếm tỷ trọng 30% trong tổng thu NSNN, ước thực 
hiện đạt 95% so với dự toán).

Ngoài ra, cũng có một số khoản thu chưa đạt tiến độ đề ra, như: Thu lệ phí 
trước bạ, thu khác ngân sách … nhưng do các khoản thu này có tỷ trọng nhỏ trong 
tổng thu NSNN trên địa bàn nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thực hiện 6 
tháng đầu năm.

1.2. Về thu ngân sách địa phương
Thu NSĐP đạt cao song chủ yếu là do tác động từ số thu chuyển nguồn ngân 

sách năm trước. Trường hợp không tính đến số thu chuyển nguồn thì thu NSĐP 
trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 54%, tăng nhẹ so với dự toán đề ra. Tuy nhiên, số 
thu nội địa vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu NSĐP, thể hiện sự phụ thuộc 
rất lớn của địa phương vào ngân sách cấp trên.

Số thu chuyển nguồn năm 2021 là rất cao, tăng 65% so với năm 2020, trong 
đó chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB là 216.768 triệu đồng, chiếm xấp xỉ 59% tổng 
số chuyển nguồn. Nguyên nhân là do:

- Do tác động của thiên tai cũng như thủ tục hành chính quá phức tạp làm 
chậm trễ tiến độ triển khai các dự án, như: Kè bảo vệ sông Nước Là (27.840 triệu 
đồng), đường vào điểm ĐC-ĐC thôn 3 xã Trà Leng (13.440 triệu đồng).

- Có một số dự án được Tỉnh phân bổ vốn vượt quá nhu cầu, như dự án Tăng 
trưởng xanh còn 88.091 triệu đồng chưa giải ngân được.

- Do phát sinh một số nguồn kinh phí vào cuối năm không thể triển khai kịp 
phải chuyển nguồn sang năm 2021, như kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục 
thiệt hại thiên tai trên 51.150 triệu đồng, cắt giảm một số nhiệm vụ chi của ngân 
sách huyện để khắc phục hậu quả thiên tai 16.359 triệu đồng, nguồn vượt thu, tiết 
kiệm chi NSĐP 18.022 triệu đồng ...

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm phát sinh một số khoản bổ sung ngoài dự 
toán từ ngân sách cấp trên, như: NSTW hỗ trợ các dự án khẩn cấp khắc phục thiên 
tai 33.000 triệu đồng, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp đường 
Trà Tập – Trà Cang – Trà Linh vùng ATK 2.000 triệu đồng, bổ sung thực hiện 
công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 2.829 triệu đồng …

1.3. Về chi ngân sách địa phương
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a) Chi đầu tư phát triển
So sánh với dự toán đầu năm, chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ cao (174%). Tuy 

nhiên số chi này bao gồm cả phần tạm ứng năm 2020 chưa đủ điều kiện thanh toán 
chuyển sang năm 2021 (95.390 triệu đồng). Trường hợp loại bỏ số tạm ứng năm 
2020 nói trên và so sánh với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thì tỷ lệ giải 
ngân nguồn chi đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 14%.

Chưa kể các nguồn vốn sẽ được UBND tỉnh giao bổ sung trong 6 tháng cuối 
năm, thì số vốn cần phải tiếp tục giải ngân là khá cao (234 tỷ đồng), đồng thời có 
một số vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án lớn, như dự án Tăng trưởng 
xanh vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm nên áp lực giải ngân vốn đầu tư phát 
triển trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề.

b) Chi thường xuyên
Xét về tổng quan, chi thường xuyên phù hợp với tiến độ (50%). Tuy nhiên 

có một số lĩnh vực chi chưa đạt tiến độ, như: Chi sự nghiệp văn hóa – thể thao; chi 
sự nghiệp môi trường, chi ứng dụng khoa học công nghệ. Xét về cơ cấu, thì chi 
thường xuyên trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào tiền lương, tiền công, 
các chế độ chính sách, chi hoạt động và chi phục vụ bầu cử. Việc triển khai các 
nhiệm vụ sự nghiệp chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân một phần là do tác động của 
dịch Covid-19 làm trì hoãn kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chi 
thuộc lĩnh vực văn hóa – thể thao; một phần là do chưa chủ động trong việc xây 
dựng kế hoạch của một số địa phương, đơn vị.

Việc triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG năm 
2021 cũng gặp trở ngại rất lớn, do hiện nay các Chương trình MTQG giai đoạn 
2021-2025 chưa được Chính phủ phê duyệt, chưa có hướng dẫn chi tiết của các Bộ 
ngành Trung ương. Theo dự kiến, các nguồn vốn này đến cuối quý III/2021 mới 
được phân bổ, khi đó thời tiết đã chuyển sang mùa mưa nên việc triển khai sẽ rất 
khó khăn.

c) Dự phòng ngân sách trong 6 tháng đầu năm chưa sử dụng. Nguồn này ưu 
tiên sử dụng để chủ động ứng phó với dịch Covid và ứng phó thiên tai trong năm 
2021.

d) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã cơ bản đảm bảo theo tiến độ chi của 
ngân sách cấp xã.

1.4. Về công tác chấp hành dự toán NSNN 2021
Nhìn chung, công tác chấp hành dự toán NSNN được thực hiện đảm bảo. 

Hầu hết các địa phương, đơn vị đều tuân thủ việc giao và phân bổ dự toán năm 
2021 theo đúng quy định, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến 
con người, triển khai tốt một số nhiệm vụ trong tâm của năm, nhất là nhiệm vụ bầu 
cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại 
một số sai sót chưa được khắc phục, đó là:

- Việc xây dựng kế hoạch, dự toán triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp còn 
chậm mặc dù đã được phân bổ dự toán ngay từ đầu năm.



5

- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, thủ tục chi ngân sách đôi lúc, đôi 
nơi chưa đảm bảo, tập trung vào một số sai sót như: Chứng từ chi còn thiếu các tài 
liệu giải trình, chưa lập hoặc chưa điều chỉnh lại dự toán chi hoạt động của đơn vị 
cho phù hợp với dự toán được giao …

- Công tác thông tin báo cáo còn chậm trễ.
Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do năng lực, tinh thần trách 

nhiệm của một bộ phận người làm công tác kế toán của các địa phương, đơn vị 
chưa đáp ứng; nhiều quy định về quản lý, sử dụng ngân sách có sự điều chỉnh, thay 
đổi, song mặt khác là do hiện nay địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt 
nhân sự làm công tác tài chính kế toán khá nghiêm trọng, việc tổ chức thi tuyển thì 
phụ thuộc vào kế hoạch của tỉnh, việc bố trí một người kiêm nhiệm kế toán nhiều 
đơn vị thì nảy sinh nhiều vấn đề bất cập về thẩm quyền, trách nhiệm, quyền lợi về 
tài chính … Vì vậy, việc củng cố lại đội ngũ nhân sự làm công tác kế toán trên địa 
bàn huyện là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm trong thời gian đến.

1.5. Công tác quyết toán NSNN năm 2020
Đã hoàn thành công tác quyết toán NSNN năm 2020. Do nội dung này có 

báo cáo riêng trình Kỳ họp nên không trình bày chi tiết tại báo cáo này.
* Tóm lại, việc thực hiện dự toán NSNN năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 

đạt kết quả tốt, khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được tỉnh giao là rất 
cao, huy động được một số nguồn lực đầu tư cho địa phương, đảm bảo kinh phí 
thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, làm tốt công tác điều hành 
chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm; xử lý kịp thời, thỏa đáng những vấn đề 
bất cập này sinh trong quá trình điều hành dự toán NSNN 6 tháng đầu năm để 
giảm bớt áp lực vào cuối năm và hạn chế thấp nhất kinh phí phải chi chuyển 
nguồn sang năm sau là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo điều 
hành trong thời gian đến.

III. CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TRONG 6 
THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

khóa XIX, là năm bắt đầu của nhiệm kỳ HĐND, UBND khóa mới 2021-2026, do 
vậy công tác quy hoạch, kế hoạch là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH 2021-2025 đã đề ra. Tuy 
nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch trong 6 tháng đầu năm chưa đạt được kết quả 
như mong đợi, cụ thể:

- Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My và 
vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030, triển khai từ năm 2018 đến 
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nay vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn trong việc cải tạo, chỉnh trang đô thị, ảnh 
hưởng đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư trên địa bàn (3).

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, sau hơn 7 năm triển khai đã 
không còn phù hợp, thậm chí bị phá vỡ, UBND huyện đã chỉ đạo các xã khẩn 
trương rà soát, điều chỉnh và phân bổ kinh phí thực hiện song hầu hết vẫn chưa 
triển khai.

- Chưa hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn 
đến năm 2030 (4) để tích hợp vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh.

- Nhiều Kế hoạch của giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành, như: Kế hoạch 
phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025 (5), Đề án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
Trung tâm hành chính huyện, Đề án xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao các 
xã, các thôn giai đoạn 2021-2025, Đề án thu gom, xử lý rác thải cho toàn huyện 
giai đoạn 2021-2025 …

- Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG, Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 chưa thể thực hiện do Chính phủ chưa phê duyệt.

Theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, thì cấp huyện không xây dựng quy 
hoạch phát triển KT-XH mà tích hợp chung vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp 
tỉnh. Hiện nay UBND tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển 
KTXH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, do vậy trong 6 tháng cuối năm 
UBND huyện sẽ tập trung quyết liệt để chỉ đạo hoàn thành các Quy hoạch, kế 
hoạch nêu trên để kịp thời tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh.

2. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư
Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác xúc tiến thu hút đầu tư được quan 

tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, đó là:
- Tham gia Hội chợ triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP do Hội đồng 

hương tỉnh Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Tạo điều kiện để 1 doanh nghiệp lên khảo sát dự án đầu tư xây dựng Khu 

du lịch suối nước nóng Trà Don, đang lập thỏa thuận nghiên cứu đầu tư.
- Huy động được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức để đầu tư tái thiết cơ sở hạ tầng 

sau thiên tai, như: Tập đoàn VinGroup, Thaco Trường Hải, Tập đoàn Điện lực Việt 

3  Nhiệm vụ, dự toán Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phụ cận, giai đoạn 
đến năm 2025 và năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3580/QĐ-UBND ngày 29/11/2018. nhưng 
đến nay Đồ án Quy hoạch vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Một số vị trí đất dự kiến bố trí để kêu gọi doanh 
nghiệp đầu tư nhưng chưa thể tổ chức đấu giá quyền thuê đất do chưa điều chỉnh quy hoạch sang đất thương mại, 
dịch vụ.
4  Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1236/QĐ-
UBND ngày 07/5/2020.
5  UBND huyện đã có Công văn giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên chờ HĐND tỉnh thông qua 
Quy hoạch phát triển KTXH khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025 để cập nhật lại các chỉ tiêu và giải pháp và dự 
kiến sẽ trình HĐND huyện tại Kỳ họp cuối năm.
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Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long, Quỹ VinaCapital 
(VCF), Tổ chức FIDR (6) …

- HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đồng ý bổ sung một số dự án khắc phục thiên 
tai, nâng cấp cơ sở hạ tầng vào Kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 
2021-2025, như: Nâng cấp đường ĐH 1.NTM, đường ĐH 5.NTM, đường Trà Tập 
– Trà Cang – Trà Linh vùng ATK; hỗ trợ 33 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW để 
khắc phục các dự án CSHT khác.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
Kế hoạch đầu tư công năm 2021 HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 

86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 96/NQ-
HĐND ngày 31/3/2021.

Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, như sau:
2.1. Công tác chuẩn bị đầu tư
Không tính các dự án mang tính chất hỗ trợ đầu tư (như: Sắp xếp ổn định 

dân cư, hỗ trợ nhà ở người CCCM, hỗ trợ HTX, hỗ trợ làm BTNT …), thì trong Kế 
hoạch đầu tư công năm 2021 đã được HĐND huyện thông qua có 37 dự án khởi 
công mới, gồm: 04 dự án vốn NSTW, 05 dự án vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và 28 dự 
án ngân sách huyện. Đến thời điểm báo cáo, kết quả thực hiện như sau:

- Đối các dự án vốn NSTW: Cả 04/04 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư 
theo quy định; trong đó có 03 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết 
hợp đồng triển khai thi công; 01 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đối các dự án vốn ngân sách tỉnh: Cả 05/5 dự án đã được cấp thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư; đến nay 05/5 dự án đã phê duyệt dự án, đang trình 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên có 04 dự án phải thiết kế 2 bước 
nên dự kiến đến giữa quý III mới có thể triển khai.

- Đối với các dự án vốn ngân sách huyện: Có 02 dự án chưa phê duyệt chủ 
trương đầu tư; 03 dự án chưa phê duyệt báo cáo KTKT; có 12 dự án khởi công mới 
triển khai công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 5 và tháng/2021 nên dự kiến qua 
tháng 7/2021 mới có thể ký kết hợp đồng triển khai thi công.

Công tác chuẩn bị đầu tư triển khai chậm có nhiều nguyên nhân. Về khách 
quan là do tốn nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, nhất là đối với các dự án sử 
dụng vốn NSTW, ngân sách tỉnh; một số quy định về đầu tư XDCB có sự thay đổi, 
song về chủ quan là chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn, 
do bị động trong khâu xây dựng kế hoạch.

Ngoài ra, trên cơ sở danh mục dự án chuẩn bị đầu tư đã được HĐND huyện 
thông qua tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND huyện để chủ động cho việc triển khai 
các Chương trình MTQG, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-

6  Tập đoàn VinGroup đồng ý tài trợ kinh phí xây dựng CSHT tại 2 khu tái định cư Trà Leng và Trà Vân; Thaco 
Trường Hải hỗ trợ làm nhà cho 30 hộ tại Trà Leng; EVN tài trợ xây dựng Trường Mẫu giáo Trà Leng (điểm khu dân 
cư Bằng La); Công ty Cửu Long tài trợ xây dựng trường Mẫu giáo tại điểm Loan Mu, Trà Nam; Tổ chức VCF tài 
trợ tái thiết các công trình y tế, Tổ chức FIDR hỗ trợ thực phẩn và đồ dùng thiết yếu cho 2.090 hộ gia đình …
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UBND ngày 06/4/2021 giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã. 
Dự kiến thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án này sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2021 
để chủ động trong việc trình HĐND huyện thông qua kế hoạch phân bổ vốn cho 
từng dự án khi được Tỉnh giao kế hoạch vốn 2021.

2.2. Về phân bổ kế hoạch vốn
Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã được cấp thẩm quyền phân bổ cho 

huyện Nam Trà My đến thời điểm 30/6/2021 là 375.658 triệu đồng (7), trong đó:
- Kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các dự án (gồm cả kế hoạch vốn năm 

2020 được phép kéo dài) là 320.678 triệu đồng, đạt 85% tổng kế hoạch vốn.
- Kế hoạch vốn năm 2020 bị hủy bỏ, chờ UBND tỉnh xem xét cho phép phân 

bổ lại là 15.666 triệu đồng, chiếm 4% tổng kế hoạch vốn.
- Kế hoạch vốn chưa có đủ thủ tục để giao chi tiết cho các dự án (chưa có 

mã số dự án) là 39.314 triệu đồng, chiếm 11% tổng kế hoạch vốn (8).
UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu 

tư, các cơ quan có chức năng thẩm định khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt dự 
án để đảm bảo phân bổ hết kế hoạch vốn đã được cấp thẩm quyền phân bổ trước 
ngày 30/7/2021.

2.3. Về giải ngân kế hoạch vốn
Tổng kế hoạch vốn năm 2021 đã giao chi tiết cho các dự án (gồm cả kế 

hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài) đến 30/6/2021 là 320.678 triệu đồng; loại 
trừ số tạm ứng năm 2020 chuyển sang 95.390 triệu đồng, còn lại 225.288 triệu 
đồng.

Giải ngân đến hết 30/6/2021 là 134.444 triệu đồng, loại trừ số tạm ứng năm 
2020 chuyển sang 95.390 triệu đồng, còn lại 39.054 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17% kế 
hoạch vốn đã giao.

Việc giải ngân đạt tỷ lệ thấp là do:
- Thứ nhất, do tác động của thiên tai gây ra. Trong những tháng đầu năm 

phải tập trung khắc phục hư hỏng trên các tuyến giao thông trọng yếu, làm ảnh 
hưởng đến công tác vận chuyển vật tư, thiết bị thi công công trình.

- Thứ hai, do giá cả vật liệu xây dựng trong 6 tháng đầu năm biến động 
mạnh, nhất là sắt thép; nguồn cung ứng các loại cốt liệu thi công công trình như 
cát, đá khan hiếm gây khó khăn cho nhà thầu xây dựng.

- Thứ ba, do có một số thay đổi trong quy định của Nhà nước về quản lý đầu 
tư xây dựng.

7  Số liệu này cập nhật đến 30/6/2021. Trong tháng 7/2021, ngân sách tỉnh tiếp tục phân bổ thêm 90.100 triệu đồng 
cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư.
8  Đến thời điểm báo cáo đã có thêm 05 dự án đủ điều kiện và đã được giao KH vốn, số tiền 12.600 triệu đồng. Như 
vậy, kế hoạch vốn năm 2021 còn 26.714 triệu đồng chưa phân bổ chi tiết cho dự án.
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- Thứ tư, do công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện chưa tốt mà nguyên nhân 
chủ yếu đến từ năng lực, tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cơ quan 
thẩm định; sự phối hợp của các ngành liên quan chưa đồng bộ.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan 
trọng của Chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid 
vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy trong những tháng cuối năm, UBND huyện sẽ 
tập trung quyết liệt cho vấn đề này.

2.4. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành
Trong tổng số 80 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang, có 07 dự án lớn, thời 

hạn quyết toán sau năm 2021, còn lại 73 dự án phải hoàn thành việc quyết toán 
trong năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, đã có 18 dự án hoàn thành việc phê duyệt 
quyết toán; có 21 dự án đã gởi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra hoặc đang thực hiện 
việc kiểm toán theo quy định. Nhìn chung, việc quyết toán dự án hoàn thành thực 
hiện theo đúng quy định.

2.5. Về nợ khối lượng XDCB hoàn thành
Đến thời điểm báo cáo, tất cả các dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành 

đều được bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và thực hiện tất toán 
tài khoản cấp phát vốn đầu tư.

Đối với các dự án chuyển tiếp, hầu hết đều đã được bố trí vốn trên 80% so 
với nhu cầu vốn theo quyết định đầu tư, có 1 vài dự án chuyển tiếp vốn bố trí thấp 
vì lý do khách quan, gồm:

- Dự án đường Măng Lùng - Đắc Lây (tỷ lệ 45%), dự án đường liên kết vùng 
Trà My – Phước Thành (tỷ lệ 1%) và không bố trí vốn kế hoạch năm 2021 do 
vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

- Dự án Khu tổ chức Lễ hội và Phiên chợ sâm Ngọc Linh (tỷ lệ 38%), do có 
7.000 triệu đồng vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài bị hủy bỏ, đang giải trình 
xin HĐND, UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thanh toán sang 2021.

- Dự án Bảo tồn, kiểm định sâm Ngọc Linh (0%), do có 4.700 triệu đồng 
vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài bị hủy bỏ, đang giải trình xin HĐND, UBND 
tỉnh cho phép kéo dài thời gian thanh toán sang 2021.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, tỷ 
lệ bố trí vốn đạt bình quân 63%, đảm bảo theo quy định của HĐND huyện tại Nghị 
quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 (9).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại việc bố trí vốn cho các dự án cơ bản phù 
hợp với nhu cầu sử dụng vốn và định hướng của HĐND huyện, không phát sinh nợ 
khối lượng XDCB hoàn thành. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để hoàn thành các dự án đã 
triển khai là khá lớn, khoảng 799 tỷ đồng, trong đó riêng nhu cầu vốn ngân sách 

9  Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện quy định: “Chỉ bố trí vốn cho các dự án phù hợp 
với quy hoạch, kế hoạch được duyệt, có tên trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 2021-2025, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định và đảm bảo mức vốn bố trí tối thiểu bằng 30% so với 
tổng mức đầu tư được duyệt, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư”.
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huyện khoảng 149 tỷ đồng. Do vậy áp lực cân đối vốn để tránh phát sinh nợ đọng 
trong đầu tư XDCB giai đoạn 2021-2025 là rất lớn.

* Tóm lại, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được triển khai theo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Nghị quyết của HĐND huyện; có 
sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành; đảm bảo không để phát sinh nợ 
XDCB vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương; công tác quyết 
toán dự án hoàn thành được chú trọng. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian và 
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng 
mùa nắng làm hồ sơ, mùa mưa triển khai thi công; đôn đốc tiến độ giải ngân; 
tháo gỡ những vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để tái khởi 
động một số dự án lớn là một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo trong 6 tháng còn lại của năm 2021.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 

2021 trong 6 tháng đầu năm, có phát sinh một số vấn đề. Căn cứ các quy định của 
pháp luật và văn bản hướng dẫn của cấp thẩm quyền, UBND huyện đã chủ động 
xây dựng phương án xử lý, báo cáo Thường trực HĐND huyện quyết định để kịp 
thời triển khai thực hiện, nay báo cáo HĐND huyện, như sau:

1. Về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả do thiên 
tai năm 2020 gây ra.

1.1. Nguồn kinh phí
Tổng nguồn kinh phí từ NSNN đã huy động để thực hiện công tác khắc phục 

hậu quả thiên tai là 440.901 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Nguồn vốn đầu tư công thuộc NSTW, ngân sách tỉnh bố trí trong giai đoạn 

2021-2025, dự kiến số tiền 344.691 triệu đồng (10).
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 

chuyển sang năm 2021, số tiền 51.150 triệu đồng (11).
- Nguồn ngân sách huyện, bố trí

+ Trong năm 2020 (nguồn phòng chống thiên tai năm 2020 và điều 
chỉnh một số nhiệm vụ chi khác trong dự toán năm 2020 để thực hiện khắc phục 
thiên tai theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND), số tiền 16.359 triệu đồng.

+ Trong dự toán năm 2021, số tiền 24.757 triệu đồng.

10  Gồm: (1) nguồn dự phòng NSTW năm 2020 số tiền 33.000 triệu đồng; (2) nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh 
bố trí thực hiện nâng cấp đường ĐH 1 và ĐH 5, số tiền 280.000 triệu đồng, và (3) dự kiến lồng ghép nguồn thực 
hiện Đề án KCH đường ĐH giai đoạn 2021-2025, số tiền 31.691 triệu đồng. Hiện tại, UBND tỉnh chỉ mới phân bổ 
nguồn dự phòng NSTW 33.000 triệu đồng cho 03 dự án đã có đủ thủ tục đầu tư; các dự án ĐT 1 và ĐH 5 đã đưa vào 
KHĐT công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; nguồn KCH đường ĐH UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh, sở 
GTVT thống nhất bố trí lồng ghép.
11  Bổ sung tại các quyết định số 3127 ngày 10/11/2020, số 3380 ngày 09/12/2020 và số 3941 ngày 31/12/2020. 
Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở 3.500 triệu đồng; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai 650 triệu đồng, và 
hỗ trợ khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng công cộng 47.000 triệu đồng.
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+ Bố trí từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2020 chuyển 
sang năm 2021 thực hiện, số tiền 3.944 triệu đồng.

Riêng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các trường hợp có nhà bị trôi, sập hoàn 
toàn hoặc hư hỏng nặng do thiên tai theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 
05/11/2020, số tiền 3.500 triệu đồng, chỉ có thể sử dụng tối đa 1.460 triệu đồng, 
phần còn lại phải nộp trả ngân sách tỉnh. Như vậy, tổng nguồn vốn huy động từ 
NSNN để khắc phục hậu quả thiên tai đến nay là 438.861 triệu đồng.

Đối với các nguồn vốn khác huy động ngoài NSNN, do thực hiện quyết toán 
riêng theo quy chế quản lý của từng nguồn vốn hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ 
nên không đưa vào báo cáo này – chi tiết các nguồn vốn khác huy động ngoài 
NSNN trong Biểu số 04 kèm theo.

1.2. Nhu cầu kinh phí
Tổng nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai (phát sinh đến thời điểm 

báo cáo), ước tính 507.032 triệu đồng, cụ thể gồm các nội dung:
- Xử lý tình huống khẩn cấp, khôi phục các hoạt động sản xuất, ổn định đời 

sống dân cư, đảm bảo hoạt động các cơ quan là 37.769 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn ngân sách huyện đảm bảo, số tiền 25.239 triệu đồng.
+ Nguồn huy động ngoài NSNN, số tiền 12.530 triệu đồng.

- Sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình hạ tầng công cộng thực hiện 
theo hình thức đầu tư công là 469.263 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn NSTW, ngân sách tỉnh, số tiền 344.691 triệu đồng.
+ Nguồn ngân sách huyện đảm bảo, số tiền 107.050 triệu đồng.
+ Nguồn huy động ngoài NSNN, số tiền 17.522 triệu đồng.

Riêng đối với hư hỏng trên các tuyến đường ĐH 3 (Trà Tập – Trà Cang – 
Trà Linh) và tuyến đường ĐH 7 (Trà Nam – Trà Linh), do đang lập hồ sơ đầu tư 
nâng cấp theo dự án Xây dựng CSHT thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào 
DTTS (dự án CRIEM – do BQL dự án công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư) 
và dự án ATK (đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đưa vào kế hoạch đầu 
tư công NSTW giai đoạn 2021-2025) nên chỉ thực hiện khắc phục sửa chữa tạm 
thời, không đưa vào Kế hoạch đầu tư công của huyện.

Như vây, đến thời điểm hiện tại, nguồn huy động cho khắc phục hậu quả 
thiên tai đã đáp ứng được trên 92% (438.861/476.980 triệu đồng) nhu cầu vốn từ 
NSNN. Nguồn kinh phí còn thiếu dự kiến sẽ bù đắp từ nguồn tiết kiệm qua đấu 
thầu và tiếp tục cân đối trong kế hoạch năm 2022.

2. Về việc phân bổ, sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2020
Tổng nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2020 chưa sử dụng 

chuyển sang năm 2021 là 16.046.651.287 đ (Mười sáu tỷ, không trăm bốn mươi 
sáu triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm tám mươi bảy đồng), trong đó 
phần vượt thu NSĐP xác định như sau:
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2.1. Tổng thu NSĐP năm 2020 là 63.117.167.543 đ.
2.2. Dự toán thu cân đối NSĐP năm 2020 là 23.883.000.000 đ.
2.3. Các khoản giảm trừ không tính vượt thu NSĐP, gồm:
- Thu tiền sử dụng đất 12.627.235.750 đ.
- Thu phí BVMT khai thác khoáng sản 97.465.500 đ.
- Thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc SHNN 226.100.000 đ.
- Thu huy động đóng góp 1.095.695.000 đ.
- Phần kết dư ngân sách đã thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh trong năm 2020

9.010.411.000 đ.
- Phần kết dư ngân sách còn nhiệm vụ chi, đã bố trí lại theo đúng mục tiêu 

sử dụng trong năm 2020 8.233.975.000 đ.
- Phần trích lại 30% số thu hồi qua thanh tra phát sinh trong năm 2020 theo 

Thông tư số 327/2016/TT-BTC 137.000.000 đ.
2.4. Vượt thu NSĐP năm 2020 (2.1 – 2.2 – 2.3) là 7.806.285.293 đ (Bảy tỷ, 

tám trăm lẻ sáu triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn, hai trăm chín mươi ba đồng). 
Trích lập như sau:

- Tạo nguồn CCTL (70%), số tiền 5.464.000.000 đ.
- Xem như tiết kiệm chi ngân sách 2.342.285.293 đ.
Như vậy, số vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2020 còn lại sau khi trích 

lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Quốc hội (16.046.651.287 – 
5.464.000.000) là 10.582.651.287 đ (Mười tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, sáu 
trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm tám mươi bảy đồng), UBND huyện đã xây 
dựng Phương án sử dụng, trình Thường trực HĐND huyện thống nhất trong đợt 1 
(12), số tiền 9.600.000.000 đ, gồm các nội dung sau:

a) Bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển khác thuộc ngân sách cấp huyện năm 
2021, số tiền 1.501.000.000 đ.

b) Bổ sung nguồn chi sự nghiệp Văn hóa thông tin năm 2021, số tiền 
903.000.000 đ, để thực hiện các nhiệm vụ:

- Bổ sung nguồn tuyên truyền trực quan theo Quyết định 115/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2021 của UBND huyện 253.000.000 đ.

- Hỗ trợ hoạt động Đội chiếu bóng 30.000.000 đ.
- Hợp đồng mở chuyên trang địa phương “Nam Trà My” trên QRT và Báo 

Quảng Nam 350.000.000 đ.
- Sửa xe Đội TTLĐ huyện 50.000.000 đ.
- Thanh toán chi phí lắp đặt hệ thống đèn Led trang trí cầu Trà Tập

12  Tại Công văn số 205/HĐND-VP ngày 13/4/2021 của HĐND huyện.
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200.000.000 đ.
- Hỗ trợ quản lý Khu di tích Nước Là 20.000.000 đ.
c) Bổ sung nguồn chi sự nghiệp Thể dục thể thao năm 2021, số tiền 

500.000.000 đ, để tổ chức Đại hội TDTT huyện.
d) Bổ sung nguồn chi sự nghiệp phát thanh truyền hình năm 2021, số tiền 

80.000.000 đ, để mở rộng đường dây truyền thanh hữu tuyến.
e) Bổ sung nguồn chi đảm bảo xã hội năm 2021, số tiền 332.000.000 đ, để 

thực hiện các nhiệm vụ:
- Chi thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công cách mạng trong dịp 

tết Nguyên đán 2021 theo Thông báo số 48 –TB/HU ngày 11/01/2021 của Huyện 
ủy 284.000.000 đ.

- Thanh toán chi phí sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện theo Quyết định số 
418/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện 48.000.000 đ.

f) Bổ sung nguồn chi quản lý hành chính 2021, số tiền 2.646.000.000 đ, để 
thực hiện các nhiệm vụ:

- Sửa chữa xe ô tô phục vụ công tác 200.000.000 đ.
- Bổ sung chi tổ chức Đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã điểm nhiệm kỳ 

2021-2026 102.000.000 đ.
- Hỗ trợ hoạt động tháng Thanh niên nhân kỷ niệm chẵn 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 55.000.000 đ.
- Hỗ trợ tổ chức tổng kết cụm thi đua 9 huyện miền núi ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội 30.000.000 đ.
- Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa khu dân cư” 20.000.000 đ.
- Hỗ trợ kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa

30.000.000 đ.
- Hỗ trợ tổ chức Lễ công nhận xã Trà Mai đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị 

loại V miền núi 150.000.000 đ.
- Bổ sung nguồn chi hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã; chế độ đối với 

cán bộ thôn và trợ cấp của cán bộ Đề án 500 (do trong dự toán năm 2021 chưa bố 
trí đủ theo định mức) 1.943.000.000 đ.

- Tặng quà cho Đại biểu HĐND huyện nhâp dịp kết thúc nhiệm kỳ 2016-
2021 theo thống nhất của Thường trực HĐND huyện 116.000.000 đ.

g) Bổ sung nguồn an ninh địa phương năm 2021, số tiền 150.000.000 đ, để 
hỗ trợ công tác cấp Căn cước công dân.

h) Bổ sung nguồn quốc phòng địa phương 2021, số tiền 200.000.000 đ, theo 
Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện.
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i) Bổ sung nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021, số tiền 3.288.000.000 đ, để 
thực hiện các nhiệm vụ:

- Triển khai mô hình canh tác lúa SRI 133.000.000 đ.
- Bổ sung chi bồi thường GPMB khu Lễ hội sâm theo Quyết định số 

3188/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 212.000.000 đ.
- Thanh toán chi phí khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Leng

2.500.000.000 đ.
- Thanh toán chi phí phát sinh do thực hiện công tác đảm bảo giao thông 

bước 1 sau thiên tai 443.000.000 đ.
Phần vượt thu, tiết kiệm chi NSĐP năm 2020 còn lại, UBND huyện đã xây 

dựng phương án sử dụng trình tại Kỳ họp lần này, số tiền 982.651.287 đ (Chín 
trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm bảy mươi tám 
đồng), gồm các nội dung sau:

a) Bổ sung nguồn chi quản lý hành chính năm 2021, để
- Thanh toán chi phí điều tra, thu thập các thông tin cơ bản phục vụ lập Kế 

hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo Quyết 
định số 1222/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện, số tiền

160.000.000 đ.
- Đảm bảo nguồn tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ và Đại hội Hội khuyến học 

huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2021-2026, số tiền 100.000.000 đ.
- Dự nguồn phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, 

Thường trực HĐND và UBND huyện, số tiền 72.651.287 đ.
b) Bổ sung nguồn chi sự nghiệp kinh tế năm 2021, để
- Hỗ trợ xã Trà Mai đầu tư công trình phúc lợi 250.000.000 đ.
- Khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường vào Làng Lê, thôn 2 Trà Don theo 

Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện, số tiền
400.000.000 đ.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.
Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH huyện Nam Trà My 

trong năm 2021, ngoài việc tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp 
theo Nghị quyết số 84, 85 và 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện, 
UBND huyện báo cáo HĐND huyện bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp trong 6 
tháng cuối năm, gồm:

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch còn dở dang, xây 
dựng và thông qua các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 để định hướng cho 
việc tổ chức triển khai thực hiện, gồm:
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- Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô 
thị Trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 
năm 2030.

- Hoàn chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến 
năm 2030 để tích hợp vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh.

- Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 theo đúng quy định.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2026 trình HĐND 
huyện xem xét trong kỳ họp tiếp theo.

- Đôn đốc các địa phương, các ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện các 
Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2026.

- Đôn đốc các xã hoàn thành việc cập nhập, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới; tổng hợp, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 toàn huyện, cân đối nguồn vốn thực hiện trình HĐND huyện xem xét 
trong kỳ họp tiếp theo.

2. Chỉ đạo xây dựng lại Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên năm 2022 - năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới và 
biện pháp quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương giai đoạn 
2012-2026, trình HĐND huyện xem xét trong kỳ họp cuối năm.

3. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và 
ngoài nước còn lại của các địa phương, đơn vị và tiết kiệm thêm 10% chi thường 
xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, 
tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết theo Nghị quyết 
số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ. UBND huyện sẽ báo cáo phương án 
cắt giảm, trình Thường trực HĐND huyện xem xét.

4. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành các thủ tục đầu tư, khẩn trương 
triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các công trình công cộng, nhất là 
các tuyến giao thông trọng yếu trước mùa mưa lũ năm 2021. Tuyệt đối không để 
xảy ra tình trạng phát sinh hư hỏng, phải điều chỉnh bổ sung khối lượng do việc 
chậm trễ triển khai thực hiện.

5. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021
Kể từ năm 2021, việc giải ngân vốn đầu tư công hàng năm thực hiện theo 

quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ, theo đó kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm chỉ được giải ngân đến 
hết ngày 31/01 của năm tiếp theo, vì vậy:

- Đối với các dự án sử dụng vốn NSTW, ngân sách tỉnh: Tập trung đôn đốc 
các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án hoàn thành các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân 100% kế hoạch vốn được 
giao trước ngày 31/01/2022. Trường hợp để dự án bị cắt giảm kế hoạch vốn, thủ 
trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án chịu trách nhiệm về 
các khoản công nợ phát sinh.
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- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện: Kiên quyết xử lý điều 
chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2021 của các dự án đến 
30/7/2021 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, để bố trí cho các dự án khác có nhu cầu. 
Chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc 
chậm trễ thực hiện.

Các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, dự báo khả 
năng giải ngân để thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án trước ngày 
15/11/2021; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 
31/01/2022. Các trường hợp bị hủy bỏ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sẽ 
không được bố trí lại, chủ đầu tư tự giải quyết các khoản công nợ liên quan đến dự 
án với nhà thầu.

6. Trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của 
Chính phủ, của UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị phải chủ động cắt giảm các 
nhiệm vụ chi chưa cần thiết để chủ động ứng phó với dịch bệnh theo phương châm 
“4 tại chỗ”. Vì vậy trong 6 tháng cuối năm yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND 
các xã tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm triệt 
để các khoản chi chưa thật sự cần thiết để dự phòng cho những tình huống phát 
sinh. UBND huyện không giải quyết bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh 
ngoài dự toán trong 6 tháng cuối năm, trừ các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, 
chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai.

VI. CÁC BIỂU KÈM THEO
1. Biểu số 01: Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm.
2. Biểu số 02: Ước thực hiện thu – chi NSĐP 6 tháng đầu năm.
3. Biểu số 03: Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trong 6 

tháng đầu năm.
4. Biểu số 04: Báo cáo việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu 

quả do thiên tai năm 2020 gây ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN và kế hoạch 
đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
của huyện Nam Trà My, UBND huyện trình kỳ họp lần thứ 02, HĐND huyện khoá 
XII xem xét./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyên;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu VT.UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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