
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH Cao Lộc, ngày        tháng 12  năm 2020 

V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp đôn đốc 

tiến độ thực hiện, giải ngân vốn 

đầu tư năm 2020 

 

    

      Kính gửi:            

                      - Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

                      - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện; 

                      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

  

 Thực hiện Thông báo số 642/TB-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh V/v Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020. UBND huyện yêu 

cầu  các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương lập hồ sơ, thanh quyết toán khối lượng phấn đấu 

đến hết ngày 31/12/2020 hoàn thành giải ngân 100% số vốn thuộc nguồn ngân sách 

Trung ương, giải ngân đạt 95% trở lên đối với số vốn được cấp thuộc nguồn ngân sách 

địa phương; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1.  Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND 

huyện điều hòa kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm, không còn nhu cầu sử dụng 

sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh và còn nhu cầu sử dụng vốn để nâng cao tỷ lệ 

giải ngân của huyện năm 2020. 

- Tiếp tục theo dõi, làm việc trực tiếp, đôn đốc tiến độ giải ngân của các chủ đầu 

tư, đặc biệt là các chủ đầu tư yếu kém, có tỷ lệ giải ngân thấp. 

- Khẩn trương thực hiện nhập TABMIS theo quy định; chủ động thực hiện nhập 

dự toán theo tiến độ thu ngân sách của huyện để có nguồn thanh toán khối lượng hoàn 

thành các dự án. 

- Chủ trì đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán hạng mục, quyết 

toán hoàn thành dự án; thực hiện nghiêm các quy định, chế tài xử phạt, giảm trừ kinh 

phí do chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.  

2. Kho bạc Nhà nước huyện tích cực đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực 

hiện hoàn ứng theo đúng quy định; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên 

cứu, đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư không thực hiện hoàn ứng theo đúng quy định 

để siết chặt kỷ cương trong sử dụng ngân sách nhà nước. 

Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, nộp hồ sơ thanh 

toán khối lượng hoàn thành; chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ kiểm soát 

chi nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường chỉ đạo, quán triệt bộ phận chuyên môn 

đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để xử lý các 
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vướng mắc trong công tác thẩm định để sớm hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo điều kiện triển 

khai các bước tiếp theo. 

4. Người đứng đầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các xã: 

Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đẩy nhanh 

tiến độ lập hồ sơ, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành. Chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện về tình hình, tiến độ, kết quả giải ngân các nguồn vốn đã được 

giao cho đơn vị mình quản lý. Kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2020 sẽ được sử 

dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 của tập thể cũng 

như người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng 

hồ sơ dự án, công tác quyết toán dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định. 

e) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 

quốc gia do tỷ lệ giải ngân hiện nay còn khá thấp trong khi thời hạn sử dụng nguồn vốn 

chỉ đến 31/12/2020. 

g) Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

các công trình, dự án trên địa bàn quản lý; kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm 

quyền, báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo đối với các nội dung khác theo đúng quy 

định. 

3. Từ năm 2021, việc triển các dự án quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phải được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Yêu cầu các 

Chủ đầu tư chỉ đạo bộ phận chuyên môn áp dụng các thiết kế mẫu để lập thiết kế, dự 

toán; thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng công trình cũng như tính toán các chi phí không thực sự cần thiết khác đối với 

các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản để tiết giảm tối đa chi phí trung gian, tăng cường 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

Đối với các công trình đã lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ năm 2020 trở về trước 

thì thực hiện thanh toán chi phí tư vấn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 1507/UBND-KT ngày 20/11/2020. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất UBND huyện 

không giao nhiệm vụ chủ đầu tư (trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 và những năm 

tới) cho các đơn vị năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, UBND huyện; tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn./. 
 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT,  
 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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