ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 2802 /UBND-ĐTQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2019

V/v thực hiện công tác quản
lý, thanh toán vốn đầu tư
công đã được giao

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chủ đầu tư công trình.
Thực hiện Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ
Tài chính về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư
công đã được giao và ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số
6480/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc đẩy nhanh việc thực hiện
và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019;
Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được hiệu quả, kịp
thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của
các dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu
tư triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên
quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư công trình
xây dựng kế hoạch vốn hằng năm phải đảm bảo đúng nguyên tắc tiêu chí phân
bổ vốn, tập trung ưu tiên bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi
vốn ứng trước, ưu tiên bố trí vốn các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm
và các dự án có khả năng giải ngân tốt.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải
pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1152/UBNDĐTQH ngày 03/4/2019 và Công văn số 1672/UBND-ĐTQH ngày 15/5/2019.
Trong đó thực hiện có hiệu quả, kịp thời một số nhiệm vụ sau:
- Các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết
kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu
thầu và ký hợp đồng gửi tới Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn; đối với các dự
án khởi công mới thì kịp thời thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi
giao dịch.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hỗ trợ Chủ đầu tư thực
hiện công tác giải phóng mặt bằng như: Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án
bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng .…
- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị
xã, thành phố phối hợp với Kho bạc Nhà nước thường xuyên kiểm tra, nắm bắt
tình hình giải ngân các dự án thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Chủ đầu tư
đề xuất việc điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế
hoạch sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 theo đúng
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ
đạo của Phó Thủ trướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 179/TBVPCP ngày 08/5/2019 của Văn phòng Chính phủ nhằm hoàn thành tốt kế hoạch
vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhà nước giao năm 2019.
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu
ngay khi dự án, công trình có khối lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu,
đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát,
thanh toán, tránh dồn vào những ngày cuối năm gây áp lực cho Kho bạc nhà
nước. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực
hiện thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó,
thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng
vốn gửi cơ quan cấp trên của Chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư số
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày
30/6/2018 và Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.
3. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các
huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp tỉnh thực hiện
nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đúng thời
gian, chính xác về số liệu báo cáo giải ngân vốn của chủ đầu tư với Kho bạc nhà
nước; đồng thời báo cáo đầy đủ những khó khăn vướng mắc đề xuất giải pháp
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án công gửi Sở Tài chính
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo đúng hướng dẫn tại
Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về
chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
công và Công văn số 4993/UBND-ĐTQH ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về
hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư
công.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
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và các Chủ đầu tư công trình, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên.
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Lưu: VT, TH, ĐT&QHXD. Châu ( b).
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