
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 940/UBND-KTTH An Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Công điện số 

1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021  

 

 

 

Kính gửi:   

      - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2021; 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch theo tinh thần Nghị 

quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, nhằm góp phần quan 

trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Công văn số 709/UBND-TH ngày 15 tháng 7 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ và thực hiện các nội dung sau:  

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

a) Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị 

trong tình hình hiện nay, 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. 

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm 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 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị 

quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021, Công văn số 709/UBND-TH ngày 15 

tháng 7 năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021. 

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù họp 

với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và không 

dàn trải, manh mún, kéo dài. 
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c) Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng 

dự án (đặc biệt cấp huyện thì phải phân công cụ thể các đồng chí Thường trực Ủy ban 

nhân dân cấp huyện theo dõi từng dự án). Đồng thời, lập bảng kế hoạch thực hiện và 

giải ngân từng dự án để theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách, nhà 

thầu thi công khi dự án triển khai không đúng kế hoạch đề ra. Đến hết niên độ giải 

ngân vốn năm 2021 mà không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do 

chính đáng, khách quan, thì thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án 

sẽ phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và 

trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Danh sách phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng 

dự án khẩn trương gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để theo dõi. 

d) Có chế tài xử lý nghiêm 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, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong 

quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân 

được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. 

đ) Đối với các dự án có công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: yêu cầu chủ 

đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc điều tra, kiểm 

đếm, khảo sát giá đất bồi thường sát với giá trị thực tế, xác định khối lượng thiệt hại 

cây trồng, vật kiến trúc theo quy định… hạn chế phát sinh tăng chi phí bồi thường 

làm phát sinh thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. 

Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với địa 

phương nơi triển khai dự án và đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

để triển khai đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chính 

sách về giải phóng mặt bằng. 

 Các cấp chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp với các chủ đầu tư 

để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ 

quá trình đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn mình quản lý, đặc biệt liên quan 

đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.   

e) Chủ động rà soát đối với các dự án không đảm bảo khả năng thanh toán, giải 

ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2021 (không bao gồm các dự án thuộc các kế 

hoạch vốn các năm trước chuyển sang) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng giải ngân 

tốt hơn nhưng còn thiếu vốn. 

g) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

năm 2021 để hoàn thành việc giao vốn chi tiết cho các dự án theo quy định và bảo 

đảm triển khai ngay sau khi hết giãn cách xã hội. 

Hiện nay, trong khi chờ cấp thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 để có thể giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự 
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án khởi công mới năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 

3758/VPUBND-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2021 thống nhất cho chủ đầu tư các dự 

án khởi công mới trong năm 2021 được thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến các gói thầu xây lắp, thiết bị và các gói thầu tư vấn 

kèm theo, nhằm đảm bảo các dự án này sẽ có giá trị giải ngân trong năm 2021, góp 

phần nâng cao tỷ lệ giải ngân của tỉnh. Đồng thời, cho các dự án khởi công mới trong 

năm 2021 được phép tạm ứng vốn để đảm bảo điều kiện thực hiện thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng như thanh toán khối lượng và các 

chi phí liên quan (nếu có); mức vốn tạm ứng từng dự án thì giao Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

h) Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả 

giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chuyển, cắt giảm kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương của các chủ đầu tư đến 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch vốn được giao từ 

đầu năm. 

Cập nhật thường xuyên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, 

kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với các chủ đầu tư hoàn 

thành tốt giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kiểm điểm trách nhiệm của tập 

thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp. 

3. Sở Tài chính: 

a) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn 

dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các 

dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. 

b) Công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ 

đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị tổ chức thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;  

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,   

KTN & KGVX; 

- Lưu: HCTC. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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