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V/v đôn đốc phối hợp báo cáo
tình hình thực hiện, giải ngân
vốn đầu tư công năm 2022.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, chủ đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những
tháng cuối năm 2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 337/TBUBND ngày 14/9/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Hồng Quang tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm
2022, xử lý nợ tạm ứng quá hạn và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023;
Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, tính đến hết ngày
23/9/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do trung
ương quản lý) giải ngân 2.840,3 tỷ đồng, đạt 45,3% so với kế hoạch vốn từ đầu
năm tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và đạt 38,5% so với kế
hoạch vốn sau bổ sung. Kết quả giải ngân vốn đầu tư ước 09 tháng đầu năm
thấp hơn so với kết quả giải ngân cùng kỳ năm 2021 và chưa đạt theo yêu cầu
tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về Kế
hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra tại Quyết định số 352/QĐ-UBND
ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh: Phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch
vốn đầu tư năm 2022; trong đó, đến hết ngày 30/9/2022 đạt trên 60%; đến hết
ngày 31/12/2022 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm
quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100%) và đến hết
ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022, Sở
Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, Ban, ngành, chủ đầu tư, Kho bạc Nhà
nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư một số nội dung
sau, cụ thể như sau:
1. Đối với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh
Nhằm thống nhất chính xác số liệu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh định kỳ và trong
các cuộc họp đột xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Sở Tài chính, Kho
bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc
cung cấp các thông tin về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo yêu
cầu cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và lãnh đạo UBND tỉnh

(bao gồm cả thông tin công khai số liệu giải ngân của các đơn vị, địa phương,
chủ đầu tư).
Để việc thực hiện thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 được đảm
bảo đúng quy định; tránh trường hợp các dự án đã có quyết định điều chuyển
kế hoạch vốn năm 2022 nhưng vẫn thực hiện giải ngân tại Kho bạc Nhà nước
nơi giao dịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh
phối hợp, đồng thời chỉ đạo cơ quan Kho bạc Nhà nước cấp huyện rà soát, đối
chiếu thống nhất chính xác số liệu giải ngân vốn đầu tư công của các dự án,
dừng thực hiện các thủ tục giải ngân đối với số kế hoạch vốn năm 2022 dự
kiến điều chuyển theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
và các chủ đầu tư
- Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ tình hình thực hiện giải ngân
vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng các nội dung quy định tại Phụ biểu 01 04 đính kèm Công văn số 646/SKHĐT-QHTH ngày 30/3/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư. Thời gian gửi báo cáo định kỳ hằng tháng về Sở Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 05 tháng sau tháng báo cáo. Nội dung báo cáo đề nghị
báo cáo bằng văn bản có dấu đỏ của đơn vị, địa phương; đồng thời, đính kèm
xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
- Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; đặc biệt các dự án có kế
hoạch vốn lớn, các dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách trung ương đề nghị
xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án và đề xuất các biện pháp để
giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.
(Đính kèm Công văn số 646/SKHĐT-QHTH ngày 30/3/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư)
Kính đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN, LĐVX, QHTH.
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