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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng 

tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân  

vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019   

 

  

Ngày 07/08/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực 

hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019. 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông. 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng 

tỉnh,  Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Cổ phần Điện 

nước An Giang, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; Các Ban Quản 

lý: Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị, Dự án đầu tư xây dựng 

Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án đầu tư xây dựng Công 

trình Giao thông; Bệnh viện: Đa khoa khu vực tỉnh, Sản Nhi.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt báo cáo 

tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019; ý 

kiến của đại diện các sở, ngành và đơn vị dự tham Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã có ý kiến kết luận như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của 

các sở, ngành, địa phương (với vai trò là chủ đầu tư) đã triển khai thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu 

tư xây dựng, góp phần chung vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng 

đầu năm của tỉnh (đạt tỷ lệ 37,65% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ và tỷ lệ 

giải ngân của cả nước); đây là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh sự 

hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công, cũng như quyết định đến tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2019.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn chủ đầu tư và địa 

phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với tỷ lệ bình quân chung, làm ảnh hưởng đến 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là 

do: công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng còn chậm, đặc biệt là các 
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dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; năng lực của một số nhà thầu thi 

công yếu, thi công chậm tiến độ nhưng các chủ đầu tư chưa kiên quyết xử lý, để 

kéo dài thời gian thi công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thực 

hiện chậm và kéo dài; chưa tận dụng tốt sự giám sát của nhân dân đối với tiến độ 

các công trình xây dựng; chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác quản 

lý đầu tư xây dựng; phải dành nhiều thời gian để phục vụ cho công tác thanh tra, 

kiểm toán theo quy định... 

Do vậy, xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu 

giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm (đạt trên 95% kế hoạch đề ra) là 

nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp bách, góp phần quyết định trong việc thực 

hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của từng địa 

phương nói riêng và của cả tỉnh nói chung; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở 

ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án phải xem công tác 

giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019 để có 

sự chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn 

vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là khó khăn lớn nhất, gây cản trở 

nhiều nhất, gây chậm trễ nhiều nhất đối với giải ngân vốn đầu tư công. 

2. Đối với các chủ đầu tư xây dựng: 

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công để đảm bảo công trình được thực hiện hoàn thành đúng thời gian được 

duyệt và đạt chất lượng, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối 

lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đã được giao; chủ động 

phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

b) Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những nhà thầu không 

đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, làm chậm 

tiến độ dự án. Đồng thời, cũng kiên quyết loại ra những nhà thầu không có năng 

lực và đã vi phạm. 

3. Kho bạc nhà nước tỉnh rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán đối 

với các dự án có đủ thủ tục theo quy định; trong trường hợp một dự án được bố 

trí nhiều nguồn vốn thì ưu tiên giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức tập huấn bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện 

để giúp các địa phương, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, góp phần tháo gỡ “điểm 

nghẽn” trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiên nay. 

5. Về công tác đấu thầu qua mạng: Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 996/UBND-KTTH ngày 

14/09/2018, Công văn số 134/UBND-KTTH ngày 27/02/2019, Công văn số 

690/UBND-KTTH ngày 25/07/2019, Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 
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21/06/2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ 

trình (tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu 

rộng rãi đạt tối thiếu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu), 

nhằm đảm bảo tính canh tranh, công khai và minh bạch trong đấu thầu, góp 

phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

6. Đối với các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xem xét xử lý 

theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cụ thể cho các đơn vị; trường hợp vượt 

thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo ý kiến kết luận của 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đến các đơn vị có liên quan 

biết, để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thành phần tham dự; 

- LĐVP, P. KTTH, KTN & KGVX; 

- Lưu: HCTC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

   

  

  

 

Nguyễn Bảo Trung 
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