
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

Số:           /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Công 

điện số 09/CĐ-UBND ngày 

23/11/2022 của UBND tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hạ Lang, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

                Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện;  

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư 

công năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, chỉ đạo 

triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:  

1. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và năm 2023 nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hai năm 

2022-2023. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất 

lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Nỗ lực, quyết tâm hành động để phấn đấu thực hiện mục tiêu giải ngân vốn 

đầu tư công ở mức cao nhất; khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phát huy dân chủ, sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực 

tế và yêu cầu công việc. 

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

tại các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về giải ngân vốn đầu tư công và triển 

khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 

3. Đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể, nắm chắc tình hình thực hiện từng dự 

án; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường tần suất kiểm tra hiện 

trường để chấn chỉnh ngay những tồn tại, bất cập; chủ động rà soát tham mưu đề 

xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng 

giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ vốn”; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo thực hiện tạm ứng, 
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nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay 

khi có khối lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị  và cơ quan liên quan 

để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn 

đầu tư công. 

4. Các cơ quan chuyên môn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác 

thẩm định, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, rút ngắn thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định; thực hiện cơ chế phân công, 

phối hợp rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; 

tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo dõi sát diễn biến tình hình, tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý, 

điều hành đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. 

6. Đối với các dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 nhưng đến nay chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ 

vốn: Phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ 

tục đầu tư các dự án theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại 

mục tiêu, sự cần thiết, tính khả thi của từng dự án, trường hợp dự án chưa thật sự 

cần thiết hoặc không đảm bảo khả thi, báo cáo UBND huyện xem xét để phân bổ 

vốn cho dự án khác quan trọng, cấp thiết hơn. 

7. Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch vốn năm 2023: 

- Các chủ đầu tư phân công lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án 

cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ cần thiết, quy mô từng 

dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và 

kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, 

điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển khai các công việc thực 

hiện, giải ngân vốn của dự án sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không 

để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết 

không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc 

giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát các dự án dự kiến khởi công mới năm 

2023 đến nay chưa có quyết định đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định và tham mưu UBND huyện có văn bản 

yêu cầu cam kết hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư dự án trước khi giao chi tiết 

kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án. 

8. Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: 

a) Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và đơn vị sử dụng vốn: 

- Tập trung rà soát kỹ lưỡng danh mục dự án đầu tư, hạn chế việc điều 

chỉnh, sung nhiều lần; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân 

bổ, giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. 
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- Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các 

nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn 

tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng 

phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

- Đẩy mạnh phân cấp, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh 

hoạt của chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia 

vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

b) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Phòng Dân tộc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ 

quản Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện chịu 

trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về tiến độ và 

chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Công văn này, kịp thời báo cáo UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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