
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

Số: 137/BC-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chư Păh, ngày 25 tháng 3 năm 2021. 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, 

tình hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và thu hút đầu tư 

trên địa bàn huyện tháng 3/2021 

 

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn huyện 

1. Về tình hình triển khai các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021 

a) Về kế hoạch năm 2021 

* Tổng số dự án, công trình thuộc kế hoạch năm 2020: 30 dự án/công trình. 

 Trong đó: 

- Dự án/công trình khởi công mới:  30  

- Dự án/công trình chuyển tiếp:  0  

- Dự án/công trình trả nợ:   0  

* Tổng nguồn vốn bố trí kế hoạch năm: 52.484 triệu đồng, cụ thể: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh:  5.045 Tr.đồng; 

+ Nguồn kinh phí thực hiện chính sách và 

bảo vệ đất trồng lúa: 

3.045 Tr.đồng; 

+ Nguồn kiến thiết thị chính: 2.000 Tr.đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện: 47.439 Tr.đồng; 

+ Nguồn tỉnh phân cấp cho huyện:  23.139 Tr.đồng; 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 24.300 Tr.đồng; 

b) Về tình hình triển khai: 

- Công trình đang lập dự án: 2  

- Công trình đang lựa chọn nhà thầu: 6  

- Công trình đang thi công:  22  

- Công trình đã hoàn thành: 1  

c) Về khối lượng thực hiện và giải ngân: 

- Khối lượng hoàn thành:  4.401  Tr.đồng; đạt 8,62 % KH. 

- Khối lượng giải ngân:   4.371  Tr.đồng; đạt 8,56 % KH. 
 

 (Có biểu chi tiết tình hình thực hiện từng công trình kèm theo) 

2. Về tình hình triển khai nguồn vốn sự nghiệp. 

a) Về kế hoạch năm 2021. 

- Tổng số dự án, công trình thuộc kế hoạch 2021: 16 dự án/công trình. 

- Tổng nguồn vốn bố trí kế hoạch 2021:5.740 triệu đồng. 

Trong đó: 

  + Sự nghiệp giáo dục:   4.530 Trđồng; 

+ Sự nghiệp khác:   1.210 Trđồng; 

b) Về tình hình triển khai: 

- Công trình đang lập dự án:  0  

- Công trình đang triển khai thực hiện:  12  
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- Công trình đã hoàn thành:  4  

c) Về khối lượng thực hiện và giải ngân: 

- Khối lượng hoàn thành:  3.020 Tr.đ; đạt  52,61% KH. 

  + Sự nghiệp giáo dục:   2.210 Tr.đ; đạt 48,79% KH. 

+ Sự nghiệp khác:   810 Tr.đ; đạt 66,94% KH. 

- Khối lượng giải ngân:   1.915 Tr.đ; đạt 33,36% KH. 

+ Sự nghiệp giáo dục:  1.725 Tr.đ; đạt 38,08% KH. 

    + Sự nghiệp khác:   190 Trđ; đạt 15,70% KH. 

 (Có biểu chi tiết tình hình thực hiện từng công trình kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

    - Tình hình thực hiện nguồn ngân sách tỉnh, nguồn tỉnh phân cấp, tiền sử 

dụng đất huyện năm 2021: Hiện nay, các dự án do Ban quản lý huyện làm chủ đầu 

tư đang lựa chọn nhà thầu, một số dự án đã triển khai thi công. Dự án do Trung tâm 

Văn hóa Thông tin và Thể thao làm chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, 02 dự án do phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư đang lựa chọn 

nhà thầu (Lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030) và 01 dự án đã hoàn thành (Lập 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021), dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng đang lập đề 

cương, dự toán. 

- Tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp: Hiện tại các dự án đang triển khai 

thi công, một số dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

II. Tình hình phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và thu hút đầu tư: 

- Về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể: Trong thời gian từ 20/2/2020 

đến 20/3/2021 có tổng số 27 hồ sơ liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh được giải 

quyết. Trong đó, cấp mới: 14 HKD với tổng số lao động là 25 người, số vốn kinh 

doanh là 1.365triệu đồng; cấp đổi, cấp lại: 07 HKD; Chấm dứt 06 HKD. Tổng số hộ 

kinh doanh lũy kế đang hoạt động đến ngày 20/03/2021 là 1.263 hộ.Các hợp tác xã, 

tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động bình thường, trong tháng không có hợp tác 

xã thành lập mới.UBND huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển doanh 

nghiệp năm 2021. Trong 02 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện không có 

doanh nghiệp thành lập mới. 

- Vềthu hút đầu tư: 

+ Tham gia ý kiến đối với hồ sơ xin điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư 

02 dự án của Công ty TNHH Biophap trên địa bàn huyện. 

+ Thống nhất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời 

KN Ia Ly của Công ty cổ phần điện mặt trời Ia Ly. 

+ Tổ chức họp và kiểm tra thực tế để giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần 

thủy điện Sông Đà Tây Nguyên về việc xin khảo sát, bổ sung quy hoạch đối với dự 

án điện mặt trời trên địa bàn xã Hà Tây.  

+ Tham gia ý kiến đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

khai thác mỏ cát xây dựng xã Ia Ka do Công ty TNHH khai thác khoáng sản và xây 

dựng Trọng Nghĩa. 

III. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. 

1. Đối với các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2021 theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 173/UBND-KTTH ngày 04/02/2021. 

- Thực hiện đẩy nhanh giải phòng mặt bằng để thi công công trình. 

- Gửi hồ sơ để mở mã dự án theo quy định. 

- Tăng cường công tác áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, 

sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. 

2. Về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, thu hút đầu tư và kế 

hoạch kinh tế - xã hội: 

- Cập nhật các quy định mới theo Luật đầu tư  năm 2020, Luật Doanh nghiệp 

năm 2020,  Nghị định 01/2021 của Chính phủ về đăng ký danh nghiệp; Tiếp tục giải 

quyết hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy trình một cửa điện tử hiệu 

quả. Triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục theo dõi vềtình hình thực hiện các dựán thu hút đầu tưđang triển khai 

trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp năm 2021. 

Trên đây là tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển, tình hình kinh 

tế tư nhân, kinh tế tập thể và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện tháng 3/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện Ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

-Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT, CVTH.  
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