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ơ 

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công trong những 

tháng cuối năm 2019 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- UBND các xã. 

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công, ngay từ cuối năm 2018, UBND huyện đã 

ban hành Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc giao kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các chủ 

đầu tư chủ động trong công tác tổ chức triển khai đầu tư xây dựng và sớm đưa 

công trình vào thi công.  

Sau khi xem xét số liệu giải ngân thanh toán vốn đầu tư công đến 31/7/2019 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số 

chương trình, dự án đạt thấp (Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giải 

ngân được 26.626,777/38.700 triệu đồng, đạt 68,8%KH; Chương trình 30a giải 

ngân được 33.293,09/52.227 triệu đồng, đạt 63,75%KH; Chương trình 135 giải 

ngân được 7.599,055/21.828 triệu đồng, đạt 34,81%KH
1
…), một số công trình 

chưa được giải ngân.  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được 

giao, UBND huyện yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện, UBND các xã và chủ đầu 

tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã đẩy nhanh công 

tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp 

luật, sớm khởi công công trình, nhất là các dự án thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.  

Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thi công và thanh 

toán vốn của các dự án; xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, các vướng mắc 

trong thanh toán để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý; 

kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất 

lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng nghiệm thu, 

không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:  

Đẩy mạnh công tác thực hiện công tác thẩm định, điều chỉnh Báo cáo Kinh 

tế - Kỹ thuật các dự án đầu tư; thẩm định dự toán các công trình thực hiện theo Đề 

                                         
1 Chủ yếu là các dự án thực hiện theo cơ chế Đề án 109 chưa giải ngân. 
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án 109 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự án được đầu tư, phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và danh mục, mức 

vốn được giao. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã thực hiện dự án đầu tư theo Đề án 

109: Tổ chức triển khai thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định hiện 

hành, nhất là các nguồn vốn thuộc các Chương trình 30a, 135 hỗ trợ thực hiện theo 

cơ chế Đề án 109, phấn đấu hoàn thành nguồn vốn được giao trong năm. Đồng thời 

phối hợp với chủ đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng 

góp theo cơ chế Đề án 109, nhằm giảm thiểu nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước 

theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch, theo dõi 

chặt chẽ tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, định kỳ 

hằng tháng tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Chủ động rà soát các nguồn vốn tồn đọng tại các dự án đã quyết toán, dự án 

không còn nhu cầu sử dụng; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND huyện điều chuyển 

nguồn vốn sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019. Thời gian tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế 

hoạch vốn thực hiện vào Quý III/2019.  

4. Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố 

tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 
- TT.HU, TT.HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 
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Lương Mai Tú 

 

 


