ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:996 /UBND-TCKH

Bắc Yên, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải
ngân, thanh toán các nguồn vốn
được giao năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị dự toán;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1958/STC-QLNS ngày 03/6/2021 của Sở Tài chính về việc
tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán các
nguồn vốn được giao năm 2021.
Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của U BND huyện B ắc
Yên về việc ban hành phương án quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của U BND huyện B ắc
Yên về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021;
Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư trên địa
bàn tỉnh Sơn La nói chung và huyện Bắc Yên nói riêng.
Để đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh,
vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế
hoạch năm 2021 theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Chủ tịch UBND
huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch UBND các xã, thị trấn
chỉ đạo, triển khai thực hiện, một số nội dung sau:
1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân
sách những tháng còn lại năm 2021. Phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán N SNN nhà
nước năm 2021 đã được HĐND huyện Quyết nghị.
2. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính
phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19 và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán các
nguồn vốn được giao, hạn chế tình trạng chuyển nguồn và nộp trả ngân sách cấp trên.
3. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý chi
NSNN năm 2021 theo đúng chế độ, chính sách, trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm
bảo tiết kiệm, hiệu quả:
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3.1. Lĩnh vực đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; Đôn đốc, đẩy
nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối
lượng... Phấn đấu hết quý III/2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn thuộc ngân
sách nhà nước tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ.
3.2. Chi đầu tư công, chương trình mục tiêu:
- Xây dựng và ban hành Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao quản lý với các nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo
các khoản chi phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả trong năm 2021; khắc
phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách
cấp trên.
- Chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang
các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy
định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Rà soát tổ chức bộ
máy và năng lực quản lý của chủ đầu tư, chủ dự án; nâng cao năng lực của các ban quản
lý dự án, đảm bảo triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ cam kết; giảm thiểu tình
trạng nhà thầu không đủ năng lực.
- Nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị dự án, bảo đảm sẵn sàng thực hiện khi
dự án được phê duyệt. Chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch.
Thực hiện xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức cá nhân cố
tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công.
3.3. Chi thường xuyên: Tập trung cao đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, chi trả kịp
thời, đầy đủ các khoản chi thiết yếu như lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động. Thực hiện giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường
xuyên 8 tháng còn lại năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch
điều chỉnh nhiệm vụ chi để bù đắp khoản chi tiết kiệm thêm, đảm bảo nguyên tắc việc tiết
kiệm thêm 10% chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm 2021, không ảnh hưởng đến thực
hiện nhiệm vụ được giao.
3.4. Chi an sinh xã hội: Rà soát đầy đủ đối tượng, đúng thời gian, kịp thời chi trả
kinh phí tiền lương, phụ cấp, học bổng, trợ cấp, chi đảm bảo an sinh xã hội và các khoản
chi cấp thiết cho các đối tượng bảo trợ, đối tượng chính sách... theo quy định của C hính
phủ, Bộ, Ngành Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh. K iên quyết khắc phục tình
trạng nợ, chậm chi trả chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.
3.5. Chi mua sắm, sữa chữa tài sản: Thực hiện rà soát các khoản kinh phí mua sắm,
sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc đã bố trí trong dự toán tại các cấp ngân sách. H oàn
thiện hồ sơ, quy trình, trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT -BTC ngày
29/3/2016 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 và đảm
bảo tiến độ theo quy định tại Điều 27, quy định ban hành kèm theo Quyết định số
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2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về quản lý điều hành ngân sách địa
phương năm 2021.
3.6. Đảm bảo an toàn tài chính các cấp: Tập trung quản lý, tổ chức điều hành tài
chính ngân sách theo tiến độ. Thực hiện điều hành ngân sách theo tiến độ thu ngân sách
trên địa bàn và trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên, đảm bảo khả năng cân đối của ngân
sách và an toàn quỹ, không để tình trạng mất cân đối ngân sách tạm thời.
3.7. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, rà soát báo cáo tiến độ giải ngân, thanh
toán các nguồn vốn được giao cho từng dự án, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị
báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch). Gắn trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, theo Quyết định số 319-QĐ/TU ngày
01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và
xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 2501/QĐ-UBND
ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về theo dõi, đánh giá và xử lý trách
nhiệm việc tiếp nhận, phân bổ, giải ngân, thanh toán các nguồn vốn C hương trình m ục
tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các nguồn vốn ngân sách tỉnh.
4. Kho bạc nhà nước huyện: Tăng cường kiểm soát chi ngân sách, nhất là các
khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản,... thực hiện nghiêm các quy định về
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
ngày 20/01/2020 của Chính phủ, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng
quy định, không đủ thủ tục. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc vi phạm quy
định về thực hiện cam kết chi qua Kho bạc nhà nước.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch U BND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKH (Vinh).

Lê Văn Kỳ

