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Số:       /BC-UBND Tân Hồng, ngày      tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình nợ công đối với các dự án công trình 

đến thời điểm 31/12/2022

Căn cứ Công văn số 12/CV-KTNS ngày 15/02/2023 của Ban Kinh tế -
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện kế hoạch 
giám sát;

Thực hiện Công văn số 79/UBND-VP ngày 20/02/2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện Bình Giang về việc xây dựng báo cáo thực hiện kế hoạch 
giám sát. UBND xã Tân Hồng báo cáo tình hình nợ công đối với các dự án 
công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

1. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời điểm 31/12/2022
- Tổng số các công trình phát sinh nợ xây dựng: 05 công trình;
- Tổng mức đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư: 58.446.406.000 

đồng;
Trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp huyện là:  41.232.483.000 đồng;
+ Vốn ngân sách cấp xã là: 17.213.923.000 đồng;
+ Vốn khác:  đồng.

Tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư: 58.446.406.000 đồng;
Trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp huyện: 41.232.483.000 đồng;
+ Vốn ngân sách cấp xã: 17.213.923.000 đồng;
+ Vốn khác: 0 đồng.

- Khối lượng nghiệm thu, quyết toán đến 31/12/2022 là: 
58.446.406.000 đồng.

- Số vốn đã thanh toán đến 31/12/2022 là: 51.254.228.000 đồng.
- Nhu cầu vốn còn thiếu là: 7.192.178.000 đồng.
- Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2023-2025 là: 7.192.178.000  đồng.
Cụ thể như sau:
1.1. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày

01/01/2015
- Tổng số các công trình phát sinh nợ xây dựng: 0 công trình;



1.2. Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ giai 
đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn

- Tổng số các công trình phát sinh nợ xây dựng: 05 công trình;
- Tổng mức đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư: 58.446.406.000 

đồng;
Trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp huyện là: 41.232.483.000 đồng;
+ Vốn ngân sách cấp xã là: 17.213.923.000 đồng;
+ Vốn khác:  đồng.

Tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư: 58.446.406.000 đồng;
Trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp huyện:41.232.483.000 đồng;
+ Vốn ngân sách cấp xã: 17.213.923.000 đồng;
+ Vốn khác: 0 đồng.

- Khối lượng nghiệm thu, quyết toán đến 31/12/2022 là: 
58.446.406.000 đồng.

- Số vốn đã thanh toán đến 31/12/2022 là: 51.254.228.000 đồng.
- Nhu cầu vốn còn thiếu là: 7.192.178.000 đồng.
- Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2023-2025 là: 7.192.178.000  đồng.
1.3. Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 

2021-2025.
- Tổng số các công trình phát sinh nợ xây dựng: 0 công trình;
1.4. Các dự án khởi công mới
- Tổng số các công trình phát sinh nợ xây dựng: 0 công trình;
 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
2. Đánh giá về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản từ thời điểm 

01/01/2015 đến thời điểm 31/12/2022
- Nợ khối lượng phải thanh toán đối với các công trình đã nghiệm thu, 

quyết toán: 7.192.178.000 đồng.
- Dự kiến nguồn kinh phí đảm bảo để chi trả nợ đọng XDCB và nợ 

khối lượng xây dựng hoàn thành của các công trình dự án: Từ ngân sách Nhà 
nước và ngân sách xã.

Nguyên nhân: Nguyên nhân trực tiếp và cơ bản dẫn đến nợ XDCB là 
do nguồn thu của ngân sách xã còn thấp, đồng thời khả năng cân đối vốn của 
ngân sách Nhà nước cho các công trình chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế 
về XDCB tại địa phương.

Các quy định về thanh toán XDCB còn phức tạp, nhất là với những dự 
án có khối lượng phát sinh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên tốn 
nhiều thời gian dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, thanh toán.



3. Báo cáo, đánh giá khoản nợ các chương trình dự án ngân sách 
Trung ương, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp dưới nhưng chưa đủ tính đến 
thời điểm 31/12/2022. Không có.

4. Đề xuất giải pháp để giải quyết tình hình nợ công hiện nay của địa 
phương.

 Để đảm bảo khắc phục tồn tại về nợ đọng XDCB, UBND xã Tân 
Hồng kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương; UBND huyện Bình Giang tiếp tục 
quan tâm, chỉ đạo, đồng thời tạo điều kiện bố trí nguồn vốn ngân sách phù 
hợp để cân đối thu chi ngân sách xã để thành nhiệm vụ thanh toán số nợ 
XDCB còn tồn đọng.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tân Hồng về tình hình nợ công về 
XDCB phát sinh trên địa bàn xã đến thời điểm ngày 31/12/2022./.

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH Huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Cường
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