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     Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn 

đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 Ngày 21/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 06/CT-

UBND về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Yêu cầu các 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan quán 

triệt, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ thị của Chủ 

tịch UBND tỉnh và một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng và hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các cơ quan, đơn vị. 

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án 

Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình đã 

giao cho dự án trong năm 2023. Trường hợp có những khó khăn, vướng mắc, 

chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định. 

- Chủ trì theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND 

tỉnh các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế nhằm 

hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn năm 2023. 

- Xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hợp đồng với 

đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến độ cập nhật, bổ sung, tiếp thu 

các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch tỉnh. 

- Chủ trì hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công 

tác quy hoạch, đấu thầu và công tác kế hoạch, thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn các dự án … 
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2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động rà 

soát, tiếp nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến quy trình thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định, rút vốn, giải 

ngân của các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài triển khai trong năm 2023 theo từng nhóm nhà tài trợ. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn 

thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà 

nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai 

minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; phối hợp với  

các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc trong thanh toán 

vốn đầu tư. 

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát 

tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, 

kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. 

5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các văn bản pháp 

lý liên quan đến triển khai, thực hiện dự án đầu tư công; chủ động báo cáo và 

đề xuất phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

- UBND các huyện còn các nguồn vốn ngân sách cấp huyện chưa phân 

bổ chi tiết (theo báo cáo số 128/BC-SKHĐT ngày 24/3/2023 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư- gửi kèm): Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bảo 

đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. 

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế 

hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện 

trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh 

đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn 

cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023. 

- Rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, 

vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm 

quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, 

nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu 

quả, tác động rõ rệt. 
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- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực tiếp phối hợp, làm việc hoặc tham 

mưu với UBND tỉnh làm việc với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giải quyết 

vướng mắc phát sinh. 

- Áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy 

định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức 

Hợp đồng phù hợp theo quy định, tránh để tình trạng các nhà thầu có tâm lý 

chờ điều chỉnh giá đối với Hợp đồng trọn gói thi công. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập 

trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo 

quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình 

gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về 

năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu 

cực trong quản lý đầu tư công. 

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu 

tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển 

vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả 

năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. 

- Thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh giao, kiên 

quyết không trả lại kế hoạch vốn năm 2023. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám 

sát tiến độ dự án đầu tư công. 

- Nhận thức, xác định công tác chuẩn bị đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, 

điều kiện căn bản quyết định tính khả thi, hiệu quả của dự án, nâng cao trách 

nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ 

tục đầu tư dự án. 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; giao 

trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho ban quản lý dự án, chủ đầu tư, 

nhà thầu thi công, không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán 

lại; xác định vị trí, diện tích bãi đổ thải sử dụng cho các dự án. 

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật 

và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, không để xảy ra khiếu kiện, 

phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự. 

- Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây 

dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng 

theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-10-2021-nd-cp-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx
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án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử 

lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi. 

6. Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: UBND huyện 

Vân Hồ tập trung thực hiện hiệu quả, đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ. Các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ 

hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Vân Hồ trong quá trình thực hiện. 

7. Về thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

a) Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trực 

tiếp chỉ đạo, điều hành, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình 

tại các bộ, địa phương. 

- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà 

soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, 

hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự 

án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (bao 

gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vốn cân đối từ ngân sách địa 

phương), định kỳ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan 

Thường trực Chương trình trước ngày 20 hằng tháng. 

- Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục kéo 

dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 

trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang 

năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân đến hết ngày 

31/12/2023. 

- Rà soát, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

văn bản (còn lại) tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo 

quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

 - Các cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục rà 

soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc, đảm bảo triển khai 

các dự án thành phần kịp thời, sát thực, khả thi, đúng quy định. 

8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  

tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả 

và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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các nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc triển khai và kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

9. Trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt 

chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn người dân ủng hộ triển khai công tác giải phóng 

mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn./. 

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT thông tin); 

- Lưu: VT, TH (V.Hải). 

  CHỦ TỊCH 

  

  

 

  

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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