ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 795 /UBND-VP4

Ninh Bình, ngày 14 tháng11năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công những tháng
cuối năm 2022 và đầu năm 2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Huyện ủy;
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng
cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những tháng còn lại của năm 2022, trước
xu hướng biến động ngày càng phức tạp, khó lường hơn của thế giới, kinh tế
nước ta dự báo phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn, thách thức; cần tập trung
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng
tâm, cần tập trung ưu tiên chỉ đạo điều hành nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 của hầu hết dự án đã được cấp có thẩm quyền giao cho
các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; việc công bố chỉ số giá xây dựng tại
các địa phương đã được ban hành cơ bản đầy đủ, khá kịp thời; những khó khăn
về thời tiết, tình hình dịch bệnh,... không còn là nguyên nhân chính gây cản trở
đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, cần tập trung, phấn đấu cao
nhất để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó
có giải ngân vốn đầu tư công.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương tỉnh Ninh Bình là một
trong các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt mức cao nhất trên cả nước
trong 10 tháng đầu năm 2022.
Để tiếp tục phát huy và phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giải ngân vốn đầu
tư công năm 2022 của tỉnh đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố và các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân các huyện, thành phố và chủ đầu tư các dự án đề cao tinh thần trách nhiệm,
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn
việc giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
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- Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra
tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CTTTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại
các văn bản số 66/UBND-VP4 ngày 26/01/2022, 175/UBND-VP4 ngày
24/3/2022, 441/UBND-VP4 ngày 28/6/2022, 585/UBND-VP4 ngày 26/8/2022,
645/UBND-VP4 ngày 21/9/2022 và các chỉ đạo có liên quan của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.
- Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực
chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý,
tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tần suất
kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu
phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư
công, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án.
- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ
tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và
hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo nhanh tiến độ thực hiện
dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực
hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng 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, có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.
- Khẩn trương hoàn thiện, trình, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ
trương đầu tư dự án; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa
phương; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung
làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn
sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch
vốn năm 2023. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm
quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu
tư dự án.
- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, tăng cường công tác
hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trên; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ
hàng tháng báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban
nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
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