ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1359/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 986/SKHĐT-THQH ngày 09/6/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ tịch
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tập trung thực hiện
quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy
mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định
số 68/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách
nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2021; Công văn số 288/UBND-TH ngày 28/01/2021 của UBND
tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Quyết
định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện về việc phân bổ kế
hoạch đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn sử dụng đất và vốn bổ sung cân
đối ngân sách huyện; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của
UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lượng cạnh tranh năm 2021.
2. Tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; theo dõi tiến độ
thực hiện giải ngân của từng dự án để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng
mắc phát sinh (nhất là về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng,…)
trong quá trình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Khẩn trương hoàn
tất công tác nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, thanh toán và giải ngân cho
các nhà thầu. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ
xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng
hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
3. Về tiến độ giải ngân: Phấn đấu đến 30/6/2021 hoàn thành giải ngân kế
hoạch vốn của các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang
năm 2021; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của các
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dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến 31/12/2020; giải ngân trên 50%
kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của các dự án chuyển tiếp. Đến 30/9/2021 giải
ngân trên 80% kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của các dự án chuyển tiếp.
4. Kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021,
kiên quyết thu hồi điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm
giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các
xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kho Bạc Nhà nước huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Thành); 10 bản.
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