ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1420/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông báo số 325/TB-VPUB ngày 16/6/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Sơn La về Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư
tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021. 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; Công văn
số 1687/UBND-TH ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc đôn đốc
phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;
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. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu
thầu…Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế
hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy
nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Chủ động
rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể;
tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân
liên quan.
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3. Tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm
2021, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ chi tiết ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê
duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (dự kiến hoàn thành
việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 ngay sau khi Quốc
hội khóa XV phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025).
Tập trung thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án
khởi công mới được dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021- 2025.
4. Khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết phần vốn
đầu tư công kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ theo quy định, trừ phần vốn dự
kiến phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2021; 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.
5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng
đầu, của công chức và đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công, kiên quyết
xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi
phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ
giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.
6. Về tiến độ giải ngân: Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư
công kế hoạch năm 2021, trong đó đến hết quý III/2021, giải ngân đạt 60% kế
hoạch vốn được giao.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các
xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Thành); 05b.
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