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

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /UBND-TCKH Bắc Yên, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021 
 

 

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2566/UBND-TH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Sơn 
La về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải pháp giải ngân kế hoạch vố n đầu tư 
công năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện 

nghiêm các nhiệm vụ sau: 

1. Đối với các chủ đầu tư: 

- Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ 

chính trị, trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, x ử lý 
nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó 

khăn, cản trở việc, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 
công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để 

đánh giá để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân 
được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. 

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, 
dự án có vốn đầu tư lớn; phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp 

phụ trách từng dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi 
công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện nghiệm thu, 
thanh toán ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm 

quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, 
còn thiếu vốn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm 

bắt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.  

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Khẩn trương trình UBND huyện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2021 cho các dự án khởi công mới (các nguồn ngân sách địa phương theo Nghị 

quyết ký học thứ hai, HĐND tính khóa XV) ngay sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn 

các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục của quá trình triển khai dự án, 
đảm bảo giải ngân cao nhất số vốn kế hoạch năm 2021 giao cho các dự án này.  



- Chủ trì rà soát, đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến đưa  vào 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2125, khởi công mới năm 2022 

theo quy định tại Điều 52, Điều 53 Luật Đầu tư công. 

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ 

giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm để cương quyết điều chuyển 
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khác có như cầu bổ sung vốn thực hiện các dự 

án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy địn h tại Nghị quyết số 
63/NQ-CP của Chính phủ và chỉ thị số 22/CT -UBND của UBND tỉnh. 

- Chủ trì tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan  
đến các quy trình, thủ tục đầu tư công, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung theo quy định. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện: bảo đảm nguồn 

thanh toán cho các dự án; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thời 
gian kiểm soát thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ, bảo đảm đúng quy định; phối hợp với 

cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán, đảm 
phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT ĐạiT CK H  1b, 
 

 CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

  Lê Văn Kỳ 
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