ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2488 /UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện kế hoạch
vốn đầu tư công trung hạn và hàng
năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch năm 2022

Kính gửi:

Kon Tum, ngày 02 tháng 8 năm 2022

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2022 về Phiên
họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày
28 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế
hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;
Công văn số 3860/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng
Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;
Công văn số 4467/BKHĐT-TH ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư hằng năm vốn
ngân sách Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và các
đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Về công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước
- Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật
ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và
Luật ngân sách nhà nước. Phân bổ kế hoạch không được vượt quá mức vốn kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, không phân bổ cho nhiệm vụ, dự án không thuộc kế hoạch đầu tư
công trung hạn.
- Triển khai nhanh, có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn
2021 - 2025 cho các địa phương và dự toán ngân sách trung ương năm 2022 để
thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm: Ưu tiên
bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, bảo
đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định.
- Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư
công hàng năm và kế hoạch được bổ sung trong năm.
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- Rà soát, tổng hợp và tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn
sát với tình hình thực tế và khả năng thực hiện, tránh việc phải điều chỉnh kế hoạch
vốn nhiều lần trong năm. Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ trước ngày 15 tháng 11 năm
kế hoạch theo quy định.
2. Các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công năm 2022.
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đề cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân
vốn đầu tư công. Người đứng đầu đơn vị phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc liên quan
đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách
pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng
phân cấp, đơn giản hóa thủ tục; kịp thời báo cáo kiến nghị điều chuyển kế hoạch
đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt…;
chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư.
- Kịp thời rà soát và chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế
hoạch và Đầu tư) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện và đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân
sang dự án có tiến độ giải ngân tốt. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để dự
án bị tồn vốn, mất vốn do đến hết thời gian quy định không giải ngân hết kế
hoạch vốn.
- Khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm
các vi phạm.
- Đối với các dự án vừa được giao kế hoạch nguồn vốn ODA: Các chủ
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thường
xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân dự án đảm bảo hoàn thành tối đa kế hoạch vốn được giao, kết thúc
Hiệp định vay theo đúng thời gian quy định.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều
chỉnh kế hoạch vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ
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giải ngân tốt hơn theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP-Nguyễn Đức Tỵ;
- Lưu: VT, KTTH.P HD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

