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CHỈ THỊ
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang trong nước và trên thế giới tiếp tục
đang diễn biến phức tạp, khó lường, thì việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch bệnh, vừa phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021.
Tuy UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
như số 967/UBND-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2021, số 1088/UBND-KTTH ngày
05 tháng 8 năm 2021, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 17 tháng 8
năm 2021 mới đạt 35,17% so với kế hoạch vốn được giao. Có 04 đơn vị, địa
phương đã đạt được kết quả giải ngân khá (trên 60%) như: Sở Khoa học và Công
nghệ (100%); Chư Păh (81,2%); Đak Đoa (62,6%); Ia Grai (60,3%). Bên cạnh đó,
vẫn còn 09 đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% như: Kông Chro (0%);
Ia Pa (1%); Mang Yang (7,9%); Phú Thiện (9,1%); Chư Sê (12,5%); Ayun Pa
(16,1%); Đak Pơ (16,7%); Đức Cơ (18,4%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (19,3%).
Việc giải ngân chậm bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, giá vật liệu xây dựng tăng cao thì chủ yêu là do các nguyên
nhân chủ quan như một số đơn vị, địa phương chưa phát huy hết tinh thần quyết
tâm giải ngân vốn đầu tư công; công tác thiết kế, thi công, đấu thầu lựa chọn nhà
thầu chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt
điểm…
Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021 và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật
xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại
các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các văn bản hướng dẫn có liên quan, Nghị
quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững
những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày
16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
đạt 60% kế hoạch được giao đầu năm, đến ngày 31 tháng 01 năm 2022 đạt 95%100% kế hoạch được giao đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí
thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban,
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án, các
chủ đầu tư tập trung thực hiện những nội dung như sau:
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1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp UBND tỉnh yêu cầu tại công
văn số 967/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 về triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP
ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối
năm 2021 và đầu năm 2022 và 1088/UBND-KTTH ngày 05 tháng 8 năm 2021 về
đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Xác định
việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trong tâm năm 2021
của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm
bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quyết
liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Quyết định số
38/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 về ban hành Kế hoạch hành động thực
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
2. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện
trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân
vốn đầu tư công năm 2021 ở địa phương mình và các dự án được giao làm Chủ
đầu tư. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công đến 30/9 và cuối năm 2021 là một
trong những cơ sở đánh giá năng lực của các Trưởng Ban quản lý dự án các cấp,
yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xem xét năng lực của
Trưởng Ban quản lý dự án các cấp, nếu không có khả năng, thiếu quyết liệt, không
hoàn thành nhiệm vụ thì thay thế ngay.
3. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho
từng công trình, dự án; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng tuần
với các đơn vị nhà thầu để đánh giá, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế
hoạch; định kỳ trước 15 giờ thứ Năm hàng tuần báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở
Kế hoạch và Đầu tư) về tiến độ thực hiện, giải ngân để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc (nếu có).
- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể tình hình, tiến độ từng dự án (kể cả
các dự án do trung ương cấp phát)
- Đối với các dự án khởi công mới đầu tư bằng nguồn ngân sách trung ương:
Chủ động lập và gửi các hồ sơ thiết kế và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho
các sở, ngành nghiên cứu và kịp thời xem xét, hướng dẫn hoàn chỉnh để rút ngắn
tối đa thời gian hoàn thành kết quả thẩm định, phê duyệt.
- Đối với các dự án khởi công mới đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương
tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/8/2021: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
đôn đốc khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, chậm nhất đến ngày 20/8/2021 phải
hoàn thành kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh xem
xét, phê duyệt.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, các
chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải
ngân của từng dự án. Đối với các dự án đầu tư công do địa phương quản lý đến
ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách
trung ương đã được giao từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp
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báo cáo, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển sang các án có
tiến độ giải ngân cao, còn thiếu vốn, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/8/2021.
5. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và dự án sử dụng vốn
ngân sách trung ương, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai theo chỉ
đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3581/VP-CNXD ngày 13/8/2021.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước
thường xuyên cung cấp số liệu giải ngân vốn chi tiết từng dự án cho lãnh đạo,
người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời chỉ đạo, điều hành, đôn
đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch kế hoạch vốn đầu tư công.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Tổ công tác của tỉnh thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn
trong giải ngân vốn đầu tư công.
Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ công tác của
cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo và
giải quyết ngay các vướng mắc trong thi công và đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý
trong giải ngân vốn đầu tư công.
8. Yêu cầu thủ trưởng của 09 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đến ngày 17 tháng 8
năm 2021 đạt dưới 25% phải kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm; rà soát, chấn
chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, không để tiếp tục tình trạng giải ngân
chậm trong thời gian tới.
Theo yêu cầu của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số
63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và công điện số 1082/CĐ-TTg ngày
1/6/2021, thời hạn phải hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của năm không còn
dài. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; yêu
cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thi công, mua sắm các
công trình, dự án; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, hạn định
thời gian, để đảm bảo kế hoạch, kịch bản phát triển, tăng trưởng của năm 2021 và
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép như chủ trương đã đề ra từ đầu năm. Đồng thời,
quyết liệt chỉ đạo UBND cấp huyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ
ách tắc ngay trong quá trình triển khai và chuẩn bị triển khai các dự án năm 2022.
Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực
hiện chỉ thị này./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP các PCVP UBND tỉnh;
- Website UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, NL, KTTH.
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