
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH         Kon Tum, ngày     tháng     năm 2023 

V/v đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2023 

 

  

 Kính gửi: 

  - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

  - Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư. 

 

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công 

văn số 3894-CV/VPTU ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn  ngân sách nhà nước năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư 

(gọi tắt là các đơn vị, địa phương) thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thường trực Tỉnh ủy tại các văn bản nêu trên 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân đạt 

100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2023, gắn với đảm bảo chất 

lượng công trình và hiệu quả sử dụng đầu tư công; đồng thời tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, lưu ý tổ 

chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương: 

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà 

nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách 

nhà nước và các quy định có liên quan trong việc thực hiện phân bổ, giao chi tiết 

và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã 

bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm 

quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chỉ đạo. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập 

trung máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh 

tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối 

lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, 

không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết 

toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. 

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương: (i) Phân công cụ thể cá nhân trực tiếp 

phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra 

hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban 

quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn 

thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, 

chất lượng; (iv) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, 

chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân 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.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 còn lại và các kế hoạch được trung ương bổ sung trong năm. 

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đạt được mục tiêu đã đề ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, 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, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục 

đầu tư để triển khai thực hiện dự án.  

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền. 

3. Sở Nội vụ:  
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Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên 

quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm 

quyền xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp không kịp thời thực hiện phân bổ, 

giao chi tiết và đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2023 của các dự án dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp, phải điều chuyển vốn cho các 

dự án khác hoặc nộp trả ngân sách, gây mất vốn theo quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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