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Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo tinh thần Quyết 

định số 166/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 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 2021.   

2. Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2021  

chưa thực hiện phân bổ chi tiết cho các công trình, dự án (hoặc phân bổ chưa 

hết) khẩn trương phân bổ chi tiết cho từng dự án theo quy định. Căn cứ nhiệm 

vụ, dự án được giao quản lý, thực hiện lập kế hoạch tiến độ thực hiện giải ngân 

vốn từng dự án chi tiết theo từng tháng, quý để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác bồi thường, GPMB, 

đấu thầu...; báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước 

ngày 28/02/2021 để theo dõi, chỉ đạo nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn 

vốn đến 30/9/2021 đạt trên 60% kế hoạch, đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch, 

cụ thể: 

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư đã được giao kế hoạch vốn năm 2021: 

khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/4/2021. Đối với công việc 

chuẩn bị đầu tư chưa giao danh mục dự án cụ thể: các Sở (Giáo dục và Đào tạo, 

Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan, UBND các 

huyện, thành phố rà soát, kiểm tra đánh giá sự cần thiết đầu tư các các công 

trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý, lựa chọn danh mục đầu tư thực sự cần thiết, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, đảm bảo an sinh xã hội trình UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư chậm nhất trong tháng 3/2021; hoàn 

thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trước 31/5/2021 để 
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làm cơ sở tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 

2022. 

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 đã đủ thủ tục đầu tư: khẩn 

trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình. Đối với các 

dự án khởi công mới năm 2021 nhưng chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư, 

cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt đầu tư trước ngày 31/5/2021 (bao 

gồm cả dự án trọng điểm, có tính chất kết nối, có tác động liên vùng, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững). Các dự án giao kế hoạch vốn khởi 

công mới thực hiện khởi công công trình trước 30/6/2021, đảm bảo tỷ lệ giải 

ngân mỗi dự án đến 30/9/2020 đạt từ 40% kế hoạch trở lên. 

- Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 

2021 các chủ đầu tư phối hợp hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy 

nhanh tiến độ GPMB; chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thi công công trình; khi có khối lượng phải thực hiện ngay thủ tục 

nghiệm thu, thanh toán bảo đảm giải ngân đến ngày 30/9/2021 đạt từ 60% kế 

hoạch trở lên. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng khẩn trương 

thực hiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, bảo đảm giải ngân đến ngày 30/6/2020 

đạt 100% kế hoạch. 

- Đối với các dự án ODA: trong quá trình triển khai kế hoạch, trường hợp 

trong năm phát sinh khoản vay mới, hoặc có nhu cầu giải ngân vượt kế hoạch 

đầu tư vốn nước ngoài đã được giao, chủ đầu tư đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện phân 

bổ vốn và triển khai thực hiện khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh 

hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo 

chỉ đạo của tỉnh, yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời.  

3. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

các chủ đầu tư dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công trình dự án, tập 

trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong công tác giải 

phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công 

trình đảm bảo kế hoạch đề ra; kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện của bộ phận 

được giao phụ trách dự án, không để tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ 

giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán không 

để dồn vào thời điểm cuối năm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, 

kết quả giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án do đơn vị được giao làm chủ 

đầu tư, đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2021 làm một tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên 

quan.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các  huyện, thành phố 

theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của của 
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từng dự án để kịp thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều 

chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, 

bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Thời gian tổng hợp đề xuất điều chỉnh vốn trong 

quý III, quý IV/2021. 

5. Cơ quan tài chính các cấp thực hiện công tác nhập dự toán cho các dự 

án đầu tư công trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis), 

thanh toán tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Hằng tháng 

tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp chậm thực hiện thủ tục 

thanh quyết toán. 

6. Kho bạc nhà nước các cấp chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực 

hiện hồ sơ giải ngân, thanh toán, đảm bảo nhanh, đúng quy định; tăng cường 

công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền quản lý. Hằng tháng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và 

cơ quan tổng hợp kế hoạch, tài chính tình hình giải ngân các dự án và các chủ 

đầu tư chậm thực hiện giải ngân. 

7. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ các 

khâu thẩm tra, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng; kiểm 

soát nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xây dựng công trình theo Công văn số 

657/UBND-KTN ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh. Chủ động nghiên cứu, thực 

hiện và hướng dẫn các chủ đầu tư tuân thủ đúng các quy định mới được ban 

hành, có hiệu lực (như: Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng...). Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung 

hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); 

việc bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của 

các dự án phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 

8. Hằng quý, tùy điều kiện thực tế Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì hoặc ủy 

quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp giao ban với các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư 

công; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải 

ngân vốn đầu tư công./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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