UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:142 /SKHCN-KHTC

Gia Lai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 210/SKHĐT-TH
ngày 07/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện
kế hoạch đầu tư công năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo
như sau:
1. Báo cáo khối lượng thực hiện và giải ngân của các dự án của Sở
Trong năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 02 1
dự án, tình hình thực hiện và giải ngân của 02 dự án cụ thể (có biểu chi tiết kèm
theo).
2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019
2.1. Tình hình giải ngân theo kế hoạch 2019
2.1.1. Đối với Dự án:Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định
trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Dự án đã được phê duyệt
đầu tư tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 26/10/2108; Tổng mức đầu tư:
20.000 triệu đồng; Thời gian thực hiện: 2019 -2020).
* Quy mô công trình : Giữ nguyên quy mô hiện trạng công trình , nhà 03
tầng. Tháo dỡ một số vị trí hiện trạng ; xây lại tường một số vị trí bằng gạch ;
thay mới lát nền tại tầng 1; phòng thí nghiệm đổ bê tông đá ; ốp lát lại bậc cấp,
cầu thang; thay mái tôn bằng mái ngói, hệ đỡ mái xà gồ, cầu phong, li tô thép
hộp; thay mới toàn bộ hoa sắt lan can đã hư hỏng; thay mới hệ thống cửa đi, cửa
sổ sắt kính bằng cửa nhựa lõi thép, kính an toàn; chống thấm sê nô mái, sơn
hoàn thiện công trình.
- Hạ tầng kỹ thuật: Thay mới hệ thống điện, chống sét.
* Phần thiết bị: Gồm danh mục 13 thiết bị (thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn
cho nhiệt kế y học; kiểm định huyết áp kế; kiểm định phương tiện đô điện tim;
kiểm định phương tiện đo điện não; kiểm đinh áp kế điện tử; kiểm định do tiêu
cự kính mắt; thiết bị hiệu chuẩn tủ nhiệt; thiết bị thử nghiệm mũ bảo hiểm; thiết
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1. Tên dự án: Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường –
Chất lượng (Dự án đã được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 26/10/2108; Tổng mức
đầu tư: 20.000 triệu đồng; Thời gian thực hiện: Năm 2019 -2020).
Chủ đầu tư ủy thác cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Gia Lai
quản lý dự án.
2. Tên dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công
nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2 (Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số 569/QĐ-UBND ngày 23/5/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2020).
Chủ đầu tư ủy thác cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
quản lý dự án.
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bị thử nghiệm chất lượng vàng; bộ quả cân chuẩn E2; bình chuẩn kim loại hạng
1 và hạng 2; bộ Micropipet).
* Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:
- Giá trị cấp vốn trong năm 2019: 9.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị đã giải ngân: 9.095.578.000 đồng (chuyển nguồn 95.578
đồng).
* Kế hoạch triển khai thực hiện:
- Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Tổ chức lựa chọn nhà thầu
và ký kết hợp đồng xây dựng, hợp đồng thiết bị; thi công xây dựng công trình,
cung cấp lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; tạm ứng,
thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng và thiết bị
hoàn thành; bàn giao công trình và thiết bị hoàn thành đưa vào sử dụng và thực
hiện các gói thầu thuộc dự án (Từ quý I/2019 đến quý II/2020).
- Giai đoạn kết thúc xây dựng: Đưa công trình xây dựng và các thiết bị của
dự án vào khai thác sử dụng; quyết toán hợp đồng xây dựng, hơ ̣p đồng thiết bị ;
bảo hành công trình xây dưng và thiết bị; lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; lập
báo cáo giám sát kết thúc đầu tư dự án (Quý II/2020).
2.1.2. Dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực
nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2 (Quyết định
phê duyệt số 221a/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai; Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: 2018 – 2020).
* Giá trị khối lượng: Gói thầu xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt
thiết bị cho khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ được khởi công xây
dựng từ ngày 30/12/2018, kết thúc ngày 19/12/2020 (thời gian thi công 720
ngày). Cụ thể như sau:
- Nhà điều hành, nghiêu cứu - thí nghiệm và nuôi cấy mô: Thi công xong
phần móng; khung dầm sàn và tường bao tầng 1, tầng 2; sản xuất xong cửa nhựa
lõi thép, lợp mái, trát tường trong, ngoài; ốp gạch vào tường tầng 1, tầng 2, đang
thi công đóng trần, lát gạch nền, sơn tường trong ngoài nhà. Giá trị đạt 77% giá
trị khối lượng hạng mục.
- Nhà ở cán bộ, nghiên cứu, công nhân: Thi công xong phần móng; xây
tường bao, sản xuất cửa nhựa lọi thép, đang tiến hành thi công rải xà gồ và lợp
mái. Giá trị đạt 61% giá trị khối lượng hạng mục.
- Nhà xưởng: Hoàn thiện phần móng, lắp dựng xong khung nhà thép; lợp
mái; tường bao; trát tường trong, ngoài; đổ bê tông nền nhà; đang thi công gia
công lắp dựng cửa đi, cửa sổ; ốp tôn xung quanh nhà; Giá trị đạt 97% giá trị
khối lượng hạng mục.
- Nhà bảo vệ: Thi công phần móng; xây tường bao xung quanh; đổ bê
tông cốt thép sê nô; thi công phần lợp mái, trát tường trong, ngoài nhà. Giá trị
đạt 94% giá trị khối lượng hạng mục.
- Bể nước ngầm: Đã thi công hoàn thiện. Giá trị đạt 100% giá trị khối
lượng hạng mục.
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- Giếng khoan: Đã thi công hoàn thiện. Giá trị đạt 100% giá trị khối lượng
hạng mục.
- Thiết bị giếng khoan và cấp nước tổng: Đã lắp đặt thiết giếng khoan đạt
58% giá trị khối lượng hạng mục.
- Cổng, tường rào: Thi công xây dựng được 374,8m/374,8m hàng rào
thoáng; đổ xong trụ bê tông cốt thép hàng rào kẽm gai; kéo lưới kẽm gai; sản
xuất lắp dựng khung hàng rào, sơn hàng rào. Giá trị đạt 94% giá trị khối lượng
hạng mục.
- Kè đá: Thi công được khoảng 477m. Giá trị đạt 96% giá trị khối lượng
hạng mục.
- San nền: Hoàn thiện giá trị đạt 100% giá trị khối lượng hạng mục.
- Hệ thống thoát nước tổng thể: Thi công đào rãnh, xây mương thoát nước
bàng đá hộc. Giá trị đạt 14% giá trị khối lượng hạng mục.
- Gia cố mái taluy: Thi công đổ bê tông tấm đan, xây kè chắn, đang thi
công lắp đặt tấm đan. Giá trị đạt 27% giá trị khối lượng hạng mục.
- Đường bê tông nội bộ nhà kính, nhà lưới: Thi công đào khuôn đường.
Giá trị đạt 30% giá trị khối lượng hạng mục.
* Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:
- Giá trị cấp vốn trong năm 2019: 13.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị đã giải ngân: 12.402.614.000đồng
2.2. Tình hình quản lý đầu tư công
Chủ đầu tư đã ủy thác, thuê tư vấn quản lý dự án. Chủ đầu tư thường
xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, đôn đốc đơn vị Tư vấn quản lý
dự án triển khai thực hiện các nội dung dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định;
đồng thời, nhanh chóng và kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những đề xuất
kiến nghị của Đơn vị tư vấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện
các nội dung của dự án.
Tổ chức quản lý, thực hiện dự án bảo đảm đúng mục tiêu, đúng trình tự
thủ tục và thẩm quyền, đúng tiến độ, chất lượng đã được cấp có thẩm quyền
quyết định, như:
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn quản lý
dự án, triển khai dự án, tăng cường phối hợp tốt nhất khi triển khai dự án;
- Khi triển khai dự án phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu
tư hiện hành của Nhà nước;
- Nghiêm túc thực hiện đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch của tất cả
các phần việc theo đúng quy định của Luật đấu thầu;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng công trình thường xuyên; đẩy
mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức, cá nhân đối với tất cả các
khâu trong quy trình đấu thầu, giải ngân.
2.3. Hạn chế tồn tại nguyên nhân
Dự án hoàn thành mặc dù đã hoàn thành đúng thời gian phê duyệt, tuy
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nhiên tiến độ triển khai và giải ngân còn chậm. Nguyên nhân là thiết bị đặc thù
phải nhập khẩu, thời gian nhà thầu nhập thiết bị kéo dài, chậm tiến độ, ảnh
hưởng tới tiến độ giải ngân kinh phí; dự án phải điều chỉnh các chi phí trong
tổng mức để phù hợp với kế hoạch vốn trung hạn.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019
củaSở Khoa học và Công nghệ. Đề nghịSở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo
cáo./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở
- Sở KH&ĐT;
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT,KHTC.
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