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BÁO CÁO  

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chƣơng trình mục tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội theo vùng giai đoạn 2016-2020. 

 

 Theo Công văn số 2539/SKHĐT-TH ngày 3/11/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tổng kết đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020; UBND huyện Chư Păh báo cáo như sau: 

A. CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

CÁC VÙNG 

 I. Những kết quả đạt đƣợc trong thực hiện chƣơng trình mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020. 

1. Về ban hành giải pháp, chính sách thực hiện chƣơng trình: 

Việc lập theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư được thực hiện  đảm 

bảo theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 

18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh 

giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông 

tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà 

nước.  

 2. Về huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện Chƣơng trình: 

 2.1. Về huy động nguồn lực và kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 

2016-2020: 

 Tổng số dự án: 3 dự án. 

          Tổng kế hoạch vốn đã giao giai đoạn 2016-2020: 74,72 tỷ đồng. 

 Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân giai đoạn 2016-2020: 73,853 tỷ đồng. 

 2.2. Về kết quả phân bổ các nguồn lực của Chương trình giai đoạn 2016-

2020: 

 a. Theo nghành, lĩnh vực: 

 - Lĩnh vực giao thông: 

 Tổng số dự án: 2 dự án. 

 Tổng số vốn: 74,5 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 73,633 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực QLNN: 

 Tổng số dự án: 1 dự án. 

 Tổng số vốn: 0,22 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 0,22 tỷ đồng. 

 b. Theo quy mô dự án: 

 - Dự án nhóm B: 

 Tổng số dự án: 1 dự án. 

 Tổng số vốn: 80 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 65,871 tỷ đồng. 

- Dự án nhóm C: 



 

 

 Tổng số dự án: 2 dự án. 

 Tổng số vốn: 8,42 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 7,982 tỷ đồng. 

 c. Theo tính chất dự án: 

 - Dự án hoàn thành giai đoạn 2011-2015: 

 Tổng số dự án: 1 dự án. 

 Tổng số vốn: 0,22 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 0,22 tỷ đồng. 

- Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015: 

 Tổng số dự án: 1 dự án. 

 Tổng số vốn: 8,2 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 7,762 tỷ đồng. 

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020: 

 Tổng số dự án: 1 dự án. 

 Tổng số vốn: 66,3 tỷ đồng. 

 Tổng số giải ngân: 65,871 tỷ đồng. 

II. Đánh giá tình hình thực hiện chƣơng trình trong giai đoạn 2016-

2020. 

 1. Về nguồn lực huy động thực hiện Chƣơng trình: 

Số vốn được huy động thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 

đảm bảo so với kế hoạch, mục tiêu đã được phê duyệt. Đảm bảo không có nợ đọng 

xây dựng cơ bản. 

Kết quả giải ngân: Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân giai đoạn 2016-2020 là 

73,853 tỷ đồng. 

Nhu cầu vốn còn lại của Chương trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-

2025: Không có. 

 2. Về tổ chức thực hiện: 

Huyện đã phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện 

Chương trình đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Việc kiểm tra, giám sát tình hình thực 

hiện chương trình, báo cáo thực hiện chương trình được kiểm tra thường xuyên và 

báo cáo thực hiện theo các quy định hiện hành. 

3. Về mục tiêu và kết quả đạt đƣợc: 

3.1. Đánh giá mục tiêu tổng quát: 

Các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hoạt động kinh tế, đẩy mạnh đô thị hóa và tăng cường liên kết vùng. 

3.2. Đánh giá mục tiêu cụ thể: 

- Số dự án hoàn thành và quyết toán trong giai đoạn 2016-2020: 03 dự án  

- Số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản được bố trí, thanh toán trong giai đoạn 

2016-2020 là 0,22 tỷ đồng. 

- Số dự án dự kiến phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, số vốn dự 

kiến phải tiếp tục bố trí sau năm 2020: Không có. 

3.3. Đánh giá theo đối tƣợng: 

Các dự án trong Chương trình được đầu tư đảm bảo phù hợp tại Quyết định 

số 1509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định số 

1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 



 

 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vúng giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 

1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vúng giai đoạn 2016-2020. 

III. Những khó khăn và nguyên nhân: 

Trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều thủ tục trong khâu thẩm định, 

phê duyệt chủ trương đầu tư kéo dài, một số điểm chưa thống nhất giữa Luật Đầu 

tư công với các Luật khác như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch,... Mặt khác do ảnh 

hưởng của thời tiết khu vực Tây nguyên nói chung và địa bàn Gia Lai mùa mưa 

kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 nên ảnh hưởng tới tiến độ các dự án. 

IV. Các giải pháp, kiến nghị: 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 

Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính 

phủ, Thông tư của các bộ và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.  

- Đề nghị tăng kế hoạch vốn đầu chương trình giai đoạn 2021-2025 nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội. 

B. CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA   

                                         (Không có) 

 Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về tổng kết đánh giá tình hình thực 

hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-

2020./. 
 

Nơi nhận:              
- Sở Kế hoạch&ĐT; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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