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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp nghe báo cáo
triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện và
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Tham dự cuộc họp có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Phó
Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,
Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo
Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Trưởng
ban Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di
tích Cố đô Huế; Giám đốc các Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và
Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban
Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và 02 tháng đầu năm 2021; ý kiến tham gia
của các đơn vị dự họp; đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
như sau:
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tình
hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả
hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa để thực
hiện “Nhiệm vụ kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là
một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
thu ngân sách, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND
tỉnh đã tập trung, có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh giải ngân
vốn đầu tư công, tuy nhiên tiến độ và kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020
vẫn chưa đạt yêu cầu, theo báo cáo, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh
năm 2020 là 4.744 tỷ đồng, lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đến ngày
31/01/2021 là 3.779 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Việc giải ngân không hết kế
hoạch vốn được giao do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là
chủ yếu. Vì vậy, việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác giải ngân đầu tư công là hết
sức cấp bách.
Để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và Ban Quản lý tập trung
thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
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1. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 và Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày
28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn
đầu tư công năm 2021. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm
vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 để đảm bảo mục
tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể
ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù,
giải phóng mặt bằng, đấu thầu,...
2. Yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thể chế hóa, hướng dẫn thực hiện
các văn bản mới của Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai đảm
bảo quy định; kịp thời hướng dẫn cho các địa phương, chủ đầu tư giải quyết các
vướng mắc, phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế hỗ trợ tối đa quá trình thực
hiện các dự án triển khai trên địa bàn, đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác
giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư (vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài
ngân sách) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
4. Hiện nay pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng có nhiều thay đổi,
đòi hỏi vai trò, chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành càng lớn, do đó
mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp
của các phòng, ban chuyên môn trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về
đầu tư xây dựng, nghiên cứu và tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư, kêu gọi
đầu tư các dự án đảm bảo tuân thủ các quy định,...
Các cơ quan chuyên thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện phải là cơ
quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công theo
quy định của Luật Đầu tư công và dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách.
5. Có chế tài mạnh, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành
tích tốt trong công tác giải ngân,...
6. Mục tiêu đến hết tháng 6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn,
đến hết 9/2021 phấn đấu giải ngân trên 80% kế hoạch vốn được giao.
7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương
án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải
ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu
tư. Yêu cầu 10 ngày 01 lần báo cáo, đánh giá việc thực hiện, giải ngân vốn đầu
tư công gửi UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc.
- Khẩn trương vận hành hệ thống quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ quy trình vận hành, triển khai đăng ký dự
án trên phần mềm hệ thống, trường hợp không triển khai phải có chế tài xử lý
nghiêm, đề nghị cắt, điều chuyển vốn,...
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- Tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo nguồn vốn kết dư từ quá trình đấu
thầu dự án của các chủ đầu tư để cân đối, tham mưu UBND tỉnh phương án
phân bổ theo nhu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư.
- Có văn bản thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn
trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình sử dụng kinh phí khắc phục
hậu quả thiên tai năm 2020 đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số
392/QĐ-UBND ngày 20/02/2021, đảm bảo thủ tục triển khai thực hiện và giải
ngân nguồn vốn theo yêu cầu, quy định.
- Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành, tham
mưu ban hành Quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý dự án sử
dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định
52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định
về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn
đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế) trong tháng 3/2021 (thời hạn cuối cùng).
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý giám sát dự án đầu tư.
8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các Sở
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao
kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;
trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo
điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
9. Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp
tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và
giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
10. Một số nội dung khác:
a) Đối với kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch năm 2020
đến ngày 31/01/2021 chưa giải ngân và nội dung liên quan khác:
- Đề nghị Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế:
+ Cung cấp số liệu cấp phát đến hết ngày 31/01/2021 của các dự án
thuộc kế hoạch vốn NSNN năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng
UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn; định kỳ vào chiều
thứ 6 hàng tuần cung cấp số liệu giải ngân vốn trong tuần cho Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh.
- Các chủ đầu tư:
+ Khẩn trương tiến hành đối chiếu số liệu giải ngân đến ngày
31/01/2021 kế hoạch vốn NSNN năm 2020 với số liệu cấp phát của Kho bạc
Nhà nước tỉnh, xác định phần vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 sang năm 2021 và gửi kết quả
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bảng đối chiếu số liệu và phần vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 về Sở
Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chủ đầu tư
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu đối chiếu với KBNN tỉnh
và phần vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, đề nghị các đơn vị và các
các chủ đầu tư thực hiện báo cáo số liệu thanh toán kế hoạch năm 2020.
+ Tiếp tục đăng ký giải ngân nguồn vốn đầu tư theo Chỉ thị số 28/CTUBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 374/SKHĐT-ĐTTĐ
ngày 05/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
b) Về quy hoạch 1/2000: UBND tỉnh đã có chủ trương phủ kín quy hoạch
1/2000 trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2021.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây
dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn
trương rà soát kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước, cam kết tài trợ vốn của
doanh nghiệp để tham mưu triển khai thực hiện các quy hoạch đảm bảo tiến độ
nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.
c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chủ trì, phối hợp Sở Xây
dựng, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tổng
rà soát, đánh giá các quy hoạch nông thôn mới; báo cáo đề xuất UBND tỉnh
trong tháng 3/2021.
d) Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông
thôn, miền núi và các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh (lưu ý tranh thủ
nguồn vốn từ Trung ương); báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2021.
đ) Về sử dụng tiền quỹ đất của các địa phương: Chủ tịch UBND các địa
phương tham mưu cho Ban Thường vụ cấp huyện cần ưu tiên, tập trung bố trí
nguồn vốn quỹ đất để đẩy nhanh thực hiện các dự án chỉnh trang, phát triển đô
thị trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố Huế.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước TT- Huế;
- HĐND và UBND huyện, thị xã và TP Huế;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Các Ban QLDA của tỉnh, huyện, thị xã, TP Huế;
- Các chủ đầu tư;
- VP: Lãnh đạo và CV;
- Lưu: VT, XDCB.

CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

