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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 

 
Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2022; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

tỉnh  về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán đối với dự 
án nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. 

2. Thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã bố trí thực hiện dự 
án là 2.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. 

II. NỘI DUNG  

1. Hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ hoàn công theo 

Thông báo số 01/TB-SXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng Kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp, sửa 

chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/3/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đơn vị uỷ thác 

quản lý dự án. 

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thi công xây lắp; tư vấn giám sát, thiết kế. 

2. Hoàn thành kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công 
trìnhnâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Trước 25 tháng 3 năm 2022 

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – 

T.D.K – Chi nhánh Đông Bắc. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đơn vị thi công 

xây lắp; tư vấn giám sát, thiết kế. 

3. Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành công trình dự án nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở Cai nghiện 
ma túy tỉnh. 
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- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/4/2022 

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thi công xây lắp; tư vấn giám sát, thiết kế. 

4. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn: 2.000 triệu đồng (Hai tỷ đồng) 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-12 năm 2022  (Sau khi có Quyết định phê 

duyệt quyết toán và được nhập vốn, nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án) 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đơn vị thi công 
xây lắp; tư vấn giám sát, thiết kế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao phòng Kế hoạch – Tài chính thường xuyên đôn đốc các đơn vị liên 

quan hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời gian đề ra; đảm bảo thanh toán giải 
ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đơn vị xây lắp; các đơn vị tư vấn 
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: KH&ĐT; TC; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ban QLDAĐTXD tỉnh; 
- Đơn vị xây lắp; tư vấn; 
- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, PCTNXH-BĐG; 
- Cơ sở CNMT tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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