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BÁO CÁO
Hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm
trên địa bàn huyện Đăk Hà (năm 2016-2019)
Kính gửi Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà kỳ họp
thứ 10, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 07/4/2020 của Hội đồng nhân
dân huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội
đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của Hội đồng
nhân dân huyện phê chuẩn danh mục các dự án, công trình trọng điểm giai
đoạn 2016-2020.
Sau khi rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện và góp ý dự thảo báo cáo của
các phòng ban, đơn vị thuộc huyện(1), Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo
hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà (năm
2016-2019) như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà (giai đoạn 20162020) được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 11/2015/NQHĐND ngày 18/12/2015 (sau đây gọi là Nghị quyết 11). Trên cơ sở đó tại các
cuộc họp chỉ đạo về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn do huyện quản lý, Ủy
ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn của
huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện huy động các nguồn lực hỗ trợ từ cấp
trên (Ngân sách Trung ương; Ngân sách Tỉnh) và các nguồn lực hợp pháp khác
để phân bổ vốn thực hiện đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn
huyện Đăk Hà (giai đoạn 2016-2020).
II. NỘI DUNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN (chi tiết tại Phụ

biểu kèm theo)
1. Nội dung Nghị quyết 11
Tổng số danh mục đầu tư là: 35 dự án, công trình (trong đó: 07 dự án, công
trình chuyển tiếp; 28 dự án, công trình khởi công mới); dự kiến tổng nhu cầu
vốn đầu tư là 1.431.469 triệu đồng, cụ thể từng lĩnh vực đầu tư:
Uỷ ban nhân dân xã Đăk Long tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 28/5/2020 và Uỷ ban nhân dân xã Đăk Ui tại
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 29/5/2020. Các đơn vị còn lại không có ý kiến như: Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm
MT&DVĐT huyện và Uỷ ban nhân dân các xã (trừ xã Đăk Long và Đăk Ui), thị trấn.
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1.2. Giao thông: 14 dự án, công trình (trong đó: 04 dự án, công trình
chuyển tiếp; 10 dự án, công trình khởi công mới); dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu
tư là 653.422 triệu đồng.
1.3. Hạ tầng kỹ thuật: 04 dự án, công trình (trong đó: 01 dự án, công trình
chuyển tiếp; 03 dự án, công trình khởi công mới); dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu
tư là 121.732 triệu đồng.
1.4. Nông nghiệp nông thôn: 07 dự án, công trình khởi công mới; dự kiến
tổng nhu cầu vốn đầu tư là 568.595 triệu đồng.
1.5. Dân dụng và Công nghiệp: 07 dự án, công trình (trong đó: 02 dự án,
công trình chuyển tiếp; 05 dự án, công trình khởi công mới); dự kiến tổng nhu
cầu vốn đầu tư là 70.044 triệu đồng.
1.6. Điện sinh hoạt và Sản xuất: 03 dự án, công trình khởi công mới; dự
kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư là 17.676 triệu đồng.
2. Tình hình và kết quả thực hiện
Tổng số danh mục được đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 10 dự án, công trình
(đạt 29% dự án, công trình giai đoạn); vốn đã bố trí đầu tư là 101.782 tỷ đồng
(đạt 7% kế hoạch giai đoạn). Các lĩnh vực được đầu tư như sau:
2.1. Giao thông: 04 dự án, công trình (trong đó: 01 dự án, công trình
chuyển tiếp; 03 dự án, công trình khởi công mới); vốn đã bố trí đầu tư là 42.660
triệu đồng.
2.2. Hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, công trình chuyển tiếp; vốn đã bố trí đầu
tư là 34.652 triệu đồng.
2.3. Nông nghiệp nông thôn: Trong giai đoạn chưa được đầu tư các dự án,
công trình trong Nghị quyết.
2.4. Dân dụng và Công nghiệp: 04 dự án, công trình (trong đó: 02 dự án,
công trình chuyển tiếp; 02 dự án, công trình khởi công mới); vốn đã bố trí đầu
tư là 21.370 triệu đồng đồng.
2.5. Điện sinh hoạt và Sản xuất: 01 dự án, công trình khởi công mới; vốn
đã bố trí đầu tư là 3.100 triệu đồng
III. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA TỪNG DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

1. Công trình: Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọk
Réo, huyện Đăk Hà.
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 72.796 triệu đồng (tại Quyết định số 733
24/9/2015) với chiều dài tuyến là 10,94 km; tổng kế hoạch vốn được bố trí là
52.000 triệu đồng (trong giai đoạn 2016-2019 là 33.000 triệu đồng). Công trình
đến nay đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
- Hiệu quả đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi giao thông đi lại và giao lưu
thông thương hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm của Nhân dân tại địa bàn (các
xã Ngọk Réo; Ngọk Wang; Đăk La) nói riêng và trên địa bàn huyện nói chúng
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góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh
- quốc phòng trên địa bàn huyện.
2. Công trình: Đường giao thông từ thôn 8, xã Đăk La đi thôn 4, xã Hà
Mòn, huyện Đăk Hà.
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 6.592 triệu đồng (tại Quyết định số 1239
15/10/2015) với chiều dài tuyến là 4 km; tổng kế hoạch vốn được bố trí là 6.200
triệu đồng (trong giai đoạn 2016-2019 là 6.000 triệu đồng). Công trình đến nay
đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
- Hiệu quả đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi giao thông đi lại và giao lưu
thông thương hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm của nhân dân tại địa bàn (các
xã Hà Mòn; Đăk La) nói riêng và trên địa bàn huyện nói chúng góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh - quốc phòng
trên địa bàn huyện. Từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đưa
xã Đăk La đạt tiêu chí nông thôn mới cuối năm 2015.
3. Công trình: Đường Hoàng Thị Loan, thị trấn Đăk Hà
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 8.353 triệu đồng (tại Quyết định số
1138, ngày 27/9/2016) với chiều dài 0,363km; tổng kế hoạch vốn được bố
trí 60 triệu đồng thực hiện giai đoạn khảo sát chuẩn bị đầu tư. Công trình
chưa được đầu tư.
- Hiệu quả việc bố trí vốn thực hiện giai đoạn khảo sát chuẩn bị đầu tư sẽ
giúp công trình triển khai nhanh các thủ tục đầu tư khởi công mới khi được cấp
thẩm quyền bố trí vốn đầu tư.
4. Công trình: Nâng cấp đầu tư đường liên xã (Trung tâm xã Đăk Ngọk
đi tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà 3,6km)
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 8.000 triệu đồng (phê duyệt tại Quyết
định số 3005 ngày 15/11/2017) với chiều dài 3,6 km. Do không đảm bảo nguồn
vốn thực hiện hết cả tuyến, nên mới thực hiện được 1,7 km (đoạn từ Trung tâm
xã Đăk Ngọk đi tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà) với tổng mức đầu tư được duyệt là
4.000 triệu đồng; tổng kế hoạch vốn được bố trí là 3.600 triệu đồng. Công trình
đến nay đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
- Hiệu quả đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi giao thông đi lại và giao lưu
thông thương hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm của nhân dân tại địa bàn (xã
Đăk Ngọk và thị trấn Đăk Hà) nói riêng và trên địa bàn huyện nói chúng góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy
hoạch xã Đăk Ngọk đạt tiêu chí nông thôn mới cuối năm 2018.
5. Dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đăk Hring
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 149.000 triệu đồng (phê duyệt tại Quyết
định số 1591 ngày 14/12/2009); Quy mô: bố trí ổn định dân cư là 300 hộ với
1.500 nhân khẩu, thiếu đất sản xuất do ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông; tổng
kế hoạch vốn được bố trí 134.444 triệu đồng (trong giai đoạn 2016-2019 là
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34.652 triệu đồng). Dự án đến nay đến nay cơ bản xây dựng hoàn thành đưa vào
khai thác sử dụng.
- Hiệu quả đầu tư dự án:
+ Đến nay theo kế hoạch di dời 126 hộ với 677 khẩu (nhưng thực tế chỉ có
67 hộ dân lên ở ổn định; hiện đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại
lên ở). Thu hồi và đã cấp bình quân 6.459 m2/hộ đất có cây cà phê đang kinh
doanh và 400 m2 đất thổ cư cho 01 hộ dân. Hiện nay đang tiếp tục cấp đất sản
xuất cho các hộ dân.
+ Các công trình thuộc dự án đã xây dựng hoàn thành đảm bảo cho người dân
an tâm định canh, định cư tại nơi ở mới cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người
dân. Hình thành một điểm dân cư nông thôn để quản lý về các mặt kinh tế - xã hội.
- Dự án đã kết thúc, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án
hoàn thành. Tuy nhiên, một số nội dung hỗ trợ người dân chưa thực hiện.
6. Công trình Trụ sở xã Đăk Long:
- Với tổng mức đầu tư được duyệt: 6.830 triệu đồng, (phê duyệt tại Quyết
định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/10/2015); tổng kế hoạch vốn được bố trí là
6.800 triệu đồng (trong giai đoạn 2016-2019 là 4.800 triệu đồng). Nguồn vốn
ngân sách cấp trên hỗ trợ xã mới. Công trình đến nay đã xây dựng hoàn thành
(ngày 09/6/2016).
- Hiệu quả đầu tư công trình: Từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã
mới, đáp ứng nhu cầu làm việc các cán bộ công, viên chức trong xã cũng như
nơi để người dân đến liên hệ, giao dịch, tư vấn các thủ tục hành chính và các nội
dung khác có liên quan.
7. Công trình Trụ sở xã Đăk Ngọk:
- Với tổng mức đầu tư được duyệt: 6.669 triệu đồng, (phê duyệt tại Quyết
định số 1023/QĐ-UBND ngày 29/10/2015); tổng kế hoạch vốn được bố trí là
6.800 triệu đồng (trong giai đoạn 2016-2019 là 4.800 triệu đồng). Công trình
đến nay đã xây dựng hoàn thành (ngày 05/6/2016).
- Hiệu quả đầu tư công trình: Từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã
mới, đáp ứng nhu cầu làm việc các cán bộ công, viên chức trong xã cũng như
nơi để người dân đến liên hệ, giao dịch, tư vấn các thủ tục hành chính và các nội
dung khác có liên quan.
8. Công trình: Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà.
- Với tổng mức đầu tư được duyệt: 8.033 triệu đồng (phê duyệt tại Quyết
định số 1160/QĐ-UBND ngày 05/10/2016); tổng kế hoạch vốn được bố trí là
7.270 triệu đồng. Công trình đến nay đã xây dựng hoàn thành (Tháng 6/2019).
- Hiệu quả đầu tư công trình: Là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao
lớn của huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao; phục vụ đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu giải trí cho
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người dân, đặc biệt là giới trẻ, giúp nâng cao sức khỏe, thể lực và củng cố tinh
thần đoàn kết của người dân trên địa bàn.
9. Công trình: Đường dây điện 22KV, Trạm biến áp 3 pha 100KVA22/0,4KV và Đường dây hạ thế 0,4KV (Giai đoạn 2) thuộc Dự án quy hoạch bố
trí dân cư xã Đăk Hring (nay là khu trung tâm xã Đăk Long), huyện Đăk Hà
- Tổng mức đầu tư được duyệt là 3.695 triệu đồng (tại Quyết định số 1034
ngày 02/5/2018) với chiều dài đường dây trung, hạ thế là 4,1 km; tổng kế hoạch
vốn được bố trí là 3.100 triệu đồng. Công trình đến nay đã xây dựng hoàn thành
đưa vào khai thác sử dụng.
- Hiệu quả đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật (Điện)
cho xã mới. Đảm bảo an toàn trong sử dụng điện sinh hoạt khu trung tâm xã;
đồng thời phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt, cũng như trong sản xuất của
nhân dân và dần ổn định di dân; đảm bảo an sinh xã hội trong vùng dự án và
các vùng lân cận.
10. Công trình đường Quang Trung, thị Trấn Đăk Hà: Đầu tư 50%
chiều dài tuyến theo Nghị quyết 21 của Hội đồng nhân dân huyện.
11. Các dự án, công trình do ngành dọc đầu tư và đầu tư trước năm 2015
- Công trình: Trạm y tế thị trấn Đăk Hà: Với mức vốn đầu tư: 4.500 triệu
đồng. Công trình đến nay đã xây dựng hoàn thành. Hiệu quả đầu tư công trình:
Tăng cường cơ sở vật chất ở cơ sở phục vụ tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh, tạo
niềm tin để người dân yên tâm đến khám chữa bệnh; tạo điều kiên thuận lợi cho
đội ngủ y, bác sỹ trong quá trình khám chữa bệnh; đồng thời giảm áp lực khám
chữa bệnh cho tuyến trên. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà
đạt tiêu chí đô thị loại IV vào cuối năm 2020.
- Công trình: Hệ thống kênh tiêu các công trình thủy lợi xã Đăk La.
- Công trình: Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2 xã Diên Bình.
- Công trình: Đường giao thông nông thôn từ thôn 5 xã, Đăk Mar đi thôn
11, xã Đăk Hring.
IV. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém
- Thực hiện đầu tư có tỉ lệ thấp (về tổng các danh mục 10 dự án, công
trình/35 dự án, công trình. Tổng vốn đầu tư 101.782 tỷ đồng/1.431,469 tỷ đồng)
so với Nghị quyết 11 đề ra.
- Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu đầu
tư phát triển của địa phương.
- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân và các thành phần kinh tế khác
trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả chưa cao.
2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
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- Tổng nhu cầu vốn đầu tư danh mục các dự án, công trình trọng điểm
trong giai đoạn 2016 -2020 là rất lớn, chủ yếu trông chờ từ các nguồn vốn hỗ trợ
từ cấp trên (Trung ương, tỉnh, khác). Nhưng trong giai đoạn áp dụng đầu tư theo
Luật Đầu tư công năm 2014, nguồn vốn, cơ chế đầu tư công được quản lý
nghiêm ngặt hơn, không đầu tư ào ạt như trước, ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ
bản và thực hiện đầu tư chuyển tiếp của các dự án, công trình giai đoạn trước,
còn lại mới đầu tư khởi công mới.
- Tình hình thị trường bất động sản trong giai đoạn không được ổn định dẫn
đến nguồn thu tiền sử dụng đất để lại đầu tư ngân sách huyện rất khó khăn và
hụt thu cân đối ngân sách do thay đổi chính sách thuế; bên cạnh đó nợ đọng xây
dựng cơ bản và nợ tạm ứng Ngân sách huyện lớn. Do vậy chưa đảm bảo nguồn
để thực hiện đầu tư.
V. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc huyện đánh giá nguồn
lực huy động hỗ trợ từ cấp trên và nguồn lực huy động tại địa phương cụ thể và
sát với tình hình thực tế.
2. Bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển - kinh tế xã hội và
quy hoạch chung của địa phương để rà soát, lựa chọn danh mục các dự án, công
trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 để trình Hội đồng nhân dân huyện phê
chuẩn theo hướng dẫn cấp trên.
3. Xem xét đề xuất chuyển các danh mục công trình cấp thiết nhưng chưa
thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 sang tiếp tục thực hiện giai đoạn
2021-2025 (chi tiết Danh mục tại cột 8 phụ biểu kèm theo) và đề xuất dừng các
danh mục không còn phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế tại địa phương (chi
tiết Danh mục tại cột 9 phụ biểu kèm theo).
Trên đây, là báo cáo hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa
bàn huyện Đăk Hà (năm 2016-2019)./.
Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ka Ba Thành

