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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
                                       ------------------------ 

Số:          /UBND-QLĐT 
  V/v đôn đốc tiến độ thi công, giải 

ngân nguồn vốn XDCB. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------------------------- 

        Lào Cai, ngày      tháng  7  năm 2020. 

 

Kính gửi:                                                                                    
 

 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố 

Lào Cai; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (Xây dựng, 

Giao thông, ODA); 

- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành 

phố Lào Cai 

 

Thực hiện Nghị quyết 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. Để hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển được giao trong 

năm 2020, đồng thời phấn đấu duy trì tỷ lệ giải ngân trong top 10/63 các tỉnh, 

thành của cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Các đơn vị, chủ đầu tư: Yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo 

đúng nội dung Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Chỉ thỉ số 18/CT-UBND ngày 16/12/2019; Văn bản 

số 694/UBND-TH ngày 27/02/2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020; 

Thông báo số 72/TB-VPUBND ngày 27/3/202; Văn bản số 2374/UBND-TH 

ngày 29/5/2020...; cụ thể: 

1.1. Đối với kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài), trong đó: 

a) Đối với kế hoạch vốn kéo dài: Yêu cầu đến hết tháng 8/2020 giải ngân 

toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020. 

b) Đối với kế hoạch vốn năm 2020: Yêu cầu giải ngân đạt trên 80%KH 

trước ngày 30/9/2020; 100% KH vốn trước ngày 31/12/2020, cụ thể: 

- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt 

quyết toán, giải ngân các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng mà đã 

được giao vốn trong năm 2020 hết số vốn cho các nhà thầu, trước ngày 

15/7/2020; 
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- Đối với các dự án chuyển tiếp: Khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ thi công 

và giải ngân theo đúng quy định; 

- Đối với 80 dự án khởi công mới chưa khởi công với tổng số vốn 180 tỷ 

đồng: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà 

thầu để sớm khởi công trước ngày 10/7/2020.  

1.2. Đối với 73,478 tỷ đồng, nguồn vốn NSTW chưa phân bổ chi tiết, các 

chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

05/7/2020, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền 

phân bổ chi tiết theo quy định. 

1.3. Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân, cam kết tiến độ giải 

ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem 

xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo 

thẩm quyền. 

1.4. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng 

dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn 

cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp 

không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm 

của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân đạt 

dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, 

chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. 

1.5. Chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách Nhà nước năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài) và báo cáo cấp có thẩm 

quyền điều chỉnh của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành 

đưa vào sử dụng. 

1.6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý 

nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm 

quy định phát luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, 

công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, 

gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, 

đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như 

thông thầu, giai lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp… 

2. Đối với các sở, chuyên ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông 

vận tải – Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương): Đẩy nhanh tiến độ 

thẩm tra, thẩm định dự án trong thời hạn 05 ngày tính từ thời điểm nhận hồ sơ, 
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đặc biệt là đối với các dự án khởi công mới năm 2020 để các đơn vị sớm triển 

khai thi công và hoàn thành kế hoạch giao theo đúng yêu cầu. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

- Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho các dự án trong thời hạn 

04 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo quy định, phối hợp chặt chẽ 

với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh. 

- Hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, gửi báo 

cáo chi tiết về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (bao 

gồm cả vốn kéo dài) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

4. Sở Tài chính: 

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng mà đã được giao vốn trong năm 2020, để các chủ đầu tư có cơ sở đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân, hoàn thành kế hoạch đã giao.  

- Chủ trì, rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài) thuộc nguồn vốn do Sở tham mưu, 

quản lý của các dự án chậm tiến độ, các dự án không đạt tiến độ theo cam kết của 

chủ đầu tư sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp cần thiết 

xem xét, tham mưu điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền. Riêng đối với 

nguồn thu sử dụng đất, tăng thu ngân sách tỉnh, trường hợp đến ngày 15/7/2020, 

căn cứ báo cáo chi tiết giải ngân của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 

50%KH cho các dự án khác có khối lượng, còn thiếu vốn; 

- Hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, gửi báo 

cáo chi tiết về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (bao 

gồm cả vốn kéo dài) về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài) thuộc nguồn vốn do Sở tham mưu, 

quản lý của các dự án chậm tiến độ, các dự án không đạt tiến độ theo cam kết của 

chủ đầu tư sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp cần thiết 

xem xét, tham mưu điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.  

- Đối với 80 dự án khởi công mới chưa khởi công với tổng mức đầu tư 180 

tỷ đồng: Đến ngày 10/7/2020, các chủ đầu tư chưa khởi công (chưa tạm ứng vốn 

xây lắp cho dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh 

giảm 50%KH vốn của các dự án (khoảng 90 tỷ đồng) cho các dự án khác có khối 
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lượng, còn thiếu vốn. Đến ngày 20/7/2020 vẫn chưa khởi công, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm 50% số vốn còn lại (90 tỷ đồng). 

- Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2020 của các cơ 

quan, địa phương đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60%KH vốn, để 

điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả 

năng giải ngân nhanh. 

- Chủ trì, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân. Đồng thời hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh gửi báo cáo UBND tỉnh chi tiết về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu 

tư phát triển năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài); những vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- LĐ Văn phòng;  

- BBT-Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, các CV:TH,TNMT,VX,KT,QLĐT                                                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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