ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2171/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc tiến độ thực hiện kế
hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn
bị kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

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

Thực hiện Công văn số 1945/SKHĐT-THQH ngày 07/0/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư
công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023. 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. Về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến
độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch
năm 2022.
- Rà soát tiến độ thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng
tuần, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2022, đặc
biệt đối với các dự án khởi công mới năm 2022. Kịp thời đề xuất điều chỉnh
giảm đối với các dự án không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân, đề
xuất bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án có tiến độ tốt cần đẩy nhanh tiến
độ, có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm gửi UBND huyện (qua Phòng
Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp trình cấp có thẩm
quyền xem xét, điều chỉnh.
2. Về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
- Yêu cầu các cơ quan, các đơn vị, UBND các xã, các chủ đầu tư báo cáo
tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng, ước thực hiện cả năm
2022 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 gửi UBND huyện (qua
Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 31/10/2022 để tổng hợp.
- Để đảm bảo đủ điều kiện tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công năm
2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng
trên cơ sở thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại quyết định phê duyệt
chủ trương đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư,
phê duyệt dự án đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 và gửi quyết
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định phê duyệt dự án về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước
ngày 31/10/2022 để tổng hợp.
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), 03b.
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