ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2170/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg
ngày 05/10/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đẩy mạnh phân
bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án
dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:

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

Thực hiện Công văn số 3870/UBND-TH ngày 07/10/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện
thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 huyện Quỳnh Nhai. Thực hiện đầu tư
có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung ưu
tiên bố trí vốn cho các dự án có ý nghĩa kết nối liên kết vùng, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai và phục vụ nhu cầu sản xuất đời
sống của người dân, các dự án hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã
hội trong xây dựng nông thôn mới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng
huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, UBND các xã
trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng
công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực
hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm
giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm
chất lượng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực
hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn theo quy định và bảo đảm tiến độ
thực hiện dự án được phê duyệt và chất lượng theo yêu cầu.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư
công, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân 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. Rà soát, đề xuất thu hồi, điều
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chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án chậm giải ngân để
bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có khả năng giải ngân ngay.
4. Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia:
- Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn
đầu tư năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung
hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để
sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các Chương trình mục tiêu
quốc gia.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng
Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc phối hợp chặt chẽ trong
công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân bổ kinh
phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu quả, tuân thủ
các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định
của pháp luật có liên quan.
5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì đôn đốc, giám sát tình hình
thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kịp thời tổng hợp báo
cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện; chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao trong
quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo giải ngân, thanh toán 100% kế hoạch
vốn giao trong niên độ ngân sách năm 2022.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH (Hằng), 03 bộ.
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