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KẾ HOẠCH  

Đầu tư công năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020, Công văn số 1211/SKHĐT-THQH ngày 11 tháng 7 năm 

2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch đầu tư đầu tư công 

năm 2020, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

NĂM 2019  

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2019 

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tổng số vốn đầu tư là 44.480,6 

triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 7.480,6 

triệu đồng, vốn ODA ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 37.000 

triệu đồng. Tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2019, Sở đã triển khai thực 

hiện công tác đầu tư và tiến hành giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành cho 

nhà thầu được 1.353,9 triệu đồng. Ước tính đến hết năm 2019, Sở sẽ hoàn thành 

khối lượng và giải ngân hết số vốn kế hoạch được bố trí trong năm. 

2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác 

phục vụ cho đầu tư phát triển: Không có. 

3. Các kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc 

Nhu cầu vốn đầu tư cho giáo dục rất lớn và tăng quy mô theo năm, theo sự 

biến động của giá cả thị trường, khả năng bố trí vốn cho các dự án thuộc Giáo dục 

và Đào tạo chưa kịp thời. 

Nhiều văn bản bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện của các cơ quan 

Trung ương, địa phương phải nghiên cứu vận dụng cho phù hợp với thực tế, dẫn 

đến mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ và trình duyệt. 

Giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục, gây nhiều khó khăn trong việc lập 

dự toán, trình duyệt và thực hiện phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. 
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4. Kiến nghị 

Các ngành, các cấp quan tâm chú trọng hơn nữa tới sự nghiệp GD&ĐT Cao 

Bằng, bố trí đủ nguồn vốn để ngành GD&ĐT thực hiện các mục tiêu đã đề ra của 

năm 2019. 

Quan tâm đầu tư sự nghiệp phát triển giáo dục dân tộc, đặc biệt cơ sở vật chất 

các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú. 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch 

năm 2020 

a. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2020 

Năm 2020, tổng nhu cầu kế hoạch vốn dự kiến của Sở GD&ĐT là 40.586,76 

triệu đồng; trong đó có 12.757,25 triệu đồng vốn đầu tư trong cân đối NSĐP, 

1.744,85 triệu đồng vốn đầu tư từ nguồn bội thu ngân sách địa phương và 

26.084,65 triệu đồng vốn ODA ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu. 

b. Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần 

kinh tế khác ngoài nguồn vốn đầu tư công: Không có 

c. Thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các 

nguồn vốn đầu tư trong năm 2020 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

d. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 của bộ, ngành và địa phương 

2. Lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch đầu tư phát 

triển năm 2019 như sau: 

a. Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương 

* Bao gồm 7.147,6 triệu đồng vốn đầu tư cho các công trình thuộc Chương 

trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: 

- Trường THPT Bảo Lạc 

- Trường THPT Lục Khu 

- Trường THPT Trà Lĩnh 

- Trường THPT Quảng Uyên 

- Trường THPT Trùng Khánh 

- Trường THPT Chuyên 
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* Và 5.609,7 triệu đồng đầu tư cho 02 công trình thuộc Dự án THCS khu vực 

khó khăn nhất giai đoạn II: 

- Trường PTDTBT THCS Lương Thông huyện Thông Nông 

- Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thạch Lâm 

b. Đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA đưa vào ngân sách trung ương 

* Bao gồm 12.618,1 triệu đồng cho 02 công trình thuộc Dự án Giáo dục 

THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2: 

 - Trường PTDTBT THCS Lương Thông huyện Thông Nông 

- Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thạch Lâm 

14.076,2 triệu đồng cho các công trình thuộc Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới: 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới và cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh các 

trường học thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 

- Xây mới công trình nước sạch và nhà vệ sinh Trường Tiểu học Ngọc Côn, 

xã Ngọc Côn,  Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

* 12.147,6 triệu đồng cho các công trình thuộc Chương trình phát triển giáo 

dục trung học giai đoạn 2: 

- Trường THPT Bảo Lạc 

- Trường THPT Lục Khu 

- Trường THPT Trà Lĩnh 
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- Trường THPT Quảng Uyên 

- Trường THPT Trùng Khánh 

- Trường THPT Chuyên 

c. Đối với dự án sử dụng vốn tăng thu ngân sách địa phương: 1.744,9 

triệu đồng. 

Trên đây là Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Sở GD&ĐT Cao Bằng. Sở 

GD&ĐT kính mong nhận sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, 

Nhà nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Cao Bằng phát triển theo kịp đà phát triển của giáo dục và đào tạo cả 

nước./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KH. 
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