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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện (Các đơn vị 
được giao làm chủ đầu tư); 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Căn cứ Công văn số 2623/UBND-KTTH, ngày 12 tháng 08 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công 
mới năm 2022. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch được 
giao, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới trên địa 

bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã và các chủ đầu tư khác (sau đây 

gọi chung là các đơn vị, địa phương) chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, 
vật lực, phương tiện, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, kể cả thi 

công vào ban đêm để bảo đảm triển khai thi công đúng tiến độ triển khai thực 
hiện các dự án nhằm giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 được 

cấp thẩm quyền giao. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư: Các Chủ đầu tư đôn 
đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác khảo  sát, lập hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán, sớm trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản 
vẻ thi công, dự toán và triển khai lựa chọn nhà thầu thi công, ... theo đúng quy 

định, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

2. Đối với các dự án vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng 

(nếu có): Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 chưa bàn giao mặt bằng 
hoặc mới bàn giao một phần để thi công: Đề nghị đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban 

nhân dân các xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện khẩn trương 
tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao 

mặt bằng để triển khai thi công các dự án. 

3. Đối với các dự án chưa nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2022: 

- Các đơn vị chủ đầu tư, UBND các xã khẩn trương phối hợp Phòng Tài 
nguyên - Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 làm cơ sở thu hồi đất, khởi công trong năm 2022 theo theo 
quy định. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã 

và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bổ sung các dự án 
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khởi công năm mới năm 2022 chưa nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2022 
để triển khai thực hiện theo quy định. 

4. Các đơn vị, địa phương kịp thời rà soát, chủ động báo cáo Ủy ban nhân 
dân huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) về những khó khăn vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất điều chuyển kế hoạch đầu tư 

vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn; chịu 
trách nhiệm nếu để dự án bị tồn vốn, mất vốn do đến hết thời gian quy định 

không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu 
Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân 
tốt hơn theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện báo các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Lưu: VT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

  
 
 

 Võ Trung Mạnh 
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