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

HUYỆN THANH THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /UBND-TCKH 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2020. 

Thanh Thủy, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Kho bạc Nhà nước Thanh Thủy; 

 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

huyện Thanh Thủy. 

 
 Thực hiện Văn bản số 2274/UBND-KTTH ngày 01/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2020. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư công góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh Covid-19 

được kiểm soát, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

chủ đầu tư, chủ dự án:  

 - Chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện, giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, 

nhất là các dự án quan trọng của huyện; xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là 

nhiệm vụ trọng tâm điều hành của ngành, lĩnh vực, địa phương từ nay đến hết năm 

2020; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Tập trung 

tháo gỡ hoặc đề xuất UBND huyện tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao 

kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). 

 - Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở lĩnh vực, 

địa phương mình quản lý. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  

 - Theo dõi chặt chẽ, kịp thời đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư 

công từng chương trình, dự án; rà soát, báo cáo đề xuất với UBND huyện để 

thu hồi vốn của các dự án chậm giải ngân đến 30/9/2020 (tỷ lệ giải ngân dưới 

60% kế hoạch) để điều chuyển cho dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy 

nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn; đồng thời, không đề 

xuất bố trí cho dự án chậm giải ngân trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân 

sách năm 2021. 

 - Giám sát, tổng hợp các trường hợp chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá 

nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2020, báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm, xử 

lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 



 - Phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện có trách nhiệm đảm bảo nguồn 

vốn thanh toán cho các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi; phối hợp với chủ 

đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán theo quy định. 

  Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện;     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Dương Quốc Lâm 
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