ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4272 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2019

V/v tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu
tư công năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh giao cho các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2018, đồng thời đã ban
hành các Công văn số: 674/UBND-TH ngày 14/02/2019, 736/UBND-TH ngày
20/02/2019, 2488/UBND-TH ngày 20/5/2019 đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải ngân. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2019, tình hình giải
ngân các dự án theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh còn thấp, tiến
độ triển khai thực hiện còn chậm, còn có một số dự án chuyển tiếp chưa giao
dịch với Kho bạc để giải ngân; một số dự án mở mới nhưng chưa hoàn chỉnh
thủ tục để khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,
thành phố:
a) Đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019: Yêu cầu các
Chủ đầu tư đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân 90% kế hoạch vốn. Trường hợp
dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và điều chuyển vốn sang dự
án khác đang cần vốn và có tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao.
b) Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Đến ngày 30/9/2019, dự án giải ngân
dưới 50% kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; dự
án giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch năm 2020 để tập trung thực
hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 70/NQCP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Các dự án có phát sinh vướng mắc, không
giải ngân được thì phải điều chuyển vốn nội bộ trong tháng 8/2019.
c) Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, kịp thời
theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08/7/2019,
UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư triển khai ngay một số công việc sau:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán,
các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký
hợp đồng gửi tới Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải
phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự
án sớm bàn giao mặt bằng…
- Đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu ngay khi dự án, công trình có khối
lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để
gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư, tránh dồn khối lượng
vào những ngày cuối năm; thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định
hiện hành.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh
hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND tỉnh xem xét, xử
lý và điều hành ngân sách linh hoạt, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2019.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc
Nhà nước Quảng Ngãi đến hết ngày 30/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ
trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu
UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn
cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và vốn quỹ đất theo các
nguyên tắc như sau:
- Về điều chỉnh giảm:
+ Đối với các dự án trả nợ quyết toán công trình hoàn thành: Giảm 100%
kế hoạch vốn các dự án nếu đến ngày 30/9/2019 chưa giải ngân.
+ Đối với các dự án chuyển tiếp: Giảm 30% kế hoạch vốn các dự án giải
ngân dưới 50%.
+ Đối với các dự án khởi công mới: Giảm 20% kế hoạch vốn các dự án
giải ngân từ 30 đến 50%.
- Về bổ sung tăng:
+ Ưu tiên điều chuyển, bổ sung trong nội bộ ngành, lĩnh vực có nhu cầu
bổ sung vốn và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019;
+ Ưu tiên bổ sung cho các dự án hoàn thành năm 2019, có nhu cầu bổ
sung vốn và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019;
+ Ưu tiên bố trí vốn đối ứng ODA; vốn đối ứng với dự án sử dụng vốn
Ngân sách Trung ương.
- Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, chậm nhất ngày
15/10/2019.
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b) Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn năm 2020: Tham mưu UBND
tỉnh không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đến ngày 30/9/2019 giải ngân
dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở
Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả các khoản ứng trước; tăng cường thu hồi nợ tạm
ứng quá hạn; đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt
quyết toán dự án hoàn thành...
4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi:
- Ngay sau khi nhận được phiếu giá thanh toán của chủ đầu tư, tập trung
làm các thủ tục thanh toán cho đơn vị thi công theo đúng thời gian quy định.
- Báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
07/10/2019 về tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của kế hoạch
năm 2019 đến ngày 30/9/2019.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực
hiện; cơ quan, đơn vị để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu
cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm
quyền theo quy định./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Các Bộ: KHĐT, TC (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: C, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth239.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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