BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:11424/BGTVT-KHĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v quán triệt, triển khai Công điện
số 7776/CĐ-VPCP của Văn phòng
Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công năm 2021

Kính gửi:

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công;
- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác công tư, Tài chính, Tổ
chức cán bộ, Môi trường, An toàn giao thông;
- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Triển khai, quán triệt Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25 tháng 10 năm
2021 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021,
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, yêu cầu Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết: số 01/NQCP ngày 01 tháng 01 năm 2021, số 45/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2021, số
63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ; Công điện số 1082/NQ-CP
ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 11/CĐ-BGTVT
ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT; xác định giải ngân vốn đầu
tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong những tháng cuối năm 2021; phấn
đấu kết quả giải ngân của Bộ đạt trên 95% kế hoạch năm 2021 được Thủ tướng
Chính phủ giao.
2. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong
lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp thực hiện; khẩn trương rà soát, xử
lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; chủ động đề xuất các giải pháp
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án được giao
quản lý điều hành; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công
trình, tăng cường kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí.

3. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm cuối
cùng trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
của các dự án được giao quản lý.
Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
quán triệt, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHĐTTOANND.
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Nguyễn Văn Thể

