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Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên được giao nhiệm vụ chủ đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Qua theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Ngân sách 

Nhà nước năm 2020 của các đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện rất chậm, tỷ lệ 

giải ngân đạt thấp. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn 

Ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 100% kế hoạch; thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1883/UBND-TH ngày 07/9/2020 về việc 

triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến 

tháng 8 năm 2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện ngay 

một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư đến ngày 

30/8/2020 có tỷ lệ giải ngân không đạt 60% nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn 

trương rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, yêu cầu đến ngày 30/9 phải đạt tỷ lệ giải 

ngân tối thiểu 60%, hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2020. 

2. Rà soát lại tất cả các công trình, dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 

2020, đặc biệt là nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gồm cả vốn kéo 

dài từ các năm trước chuyển sang năm 2020); xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở 

từng khâu trong việc tổ chức thực hiện ở từng dự án, đặc biệt là các thủ tục về đầu 

tư, đền bù, giải phóng mặt bằng,… để có các giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân vốn đầu tư công. 

3. Đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện từng công trình, dự án, bao gồm: 

Tiến độ thi công, năng lực nhà thầu, khối lượng nghiệm thu so với kế hoạch vốn đã 

được giao,… báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với 

các dự án không đảm bảo tiến độ để thực hiện giải ngân hết số vốn đã được giao. 

4. Đối với các dự án đã hoàn thành: Sau khi công trình, dự án được ký biên 

bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, các chủ đầu tư 

đẩy nhanh việc hoàn thiện lập hồ sơ quyết toán công trình, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt đảm bảo thời gian theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 
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20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng 

nguồn vốn Nhà nước. 

5. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020: Cần tập trung hoàn 

thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn 

đầu tư cho nhà thầu. 

6. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020: Tăng cường 

kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng, tập trung 

hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng thi công đủ điều kiện thanh 

toán cho nhà thầu. 

7. Đối với các dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về 

lập, thẩm định, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu để các dự án được khởi công 

theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Riêng đối với các chủ đầu tư được giao 

nhiệm vụ triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình 

mục tiêu, mục tiêu Quốc gia khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án, 

yêu cầu thực hiện xong trước ngày 15/10/2020. 

8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hàng tháng tổng hợp báo cáo 

tiến độ thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước 

ngày 20 hàng tháng). 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực 

hiện hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 22 hàng tháng. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Phương  
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