
 

      

        Kính gửi:  

- Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Các Chủ đầu tư.  

 

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo 

của Tỉnh ủy, sự đồng hành, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều 

hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực của 

các cấp, các ngành, các địa phương, công tác quản lý vốn đầu tư công đã có chuyển 

biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm 2022 

của toàn tỉnh còn đạt thấp, thấp hơn 1,7 điểm % so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ 

năm 2021 là 58,2%), ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện 

Bù Đốp đạt 78,1%, huyện Đồng Phú đạt 77,3%. Còn lại các đơn vị khác đều đạt thấp, 

thấp nhất là: Thị xã Bình Long đạt 19,4%, thị xã Phước Long đạt 36,5%, huyện Lộc 

Ninh đạt 52,5% so với bình quân chung.  

Đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt rất 

thấp (đạt 43,1%); các huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân thấp: Thị xã Bình Long đạt 

11,7%, thị xã Phước Long đạt 24,1%, huyện Lộc Ninh đạt 41%; trong đó, tiền sử 

dụng đất khối huyện tuy đã thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch năm nhưng giải ngân 

rất thấp, trong khi nguồn vốn này chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số vốn phân cấp của 

huyện, thị xã, thành phố nên tỷ trọng giải ngân cho các dự án từ vốn này ảnh hưởng 

rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, vốn 

NSTW 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân thấp (14,6%), chưa bảo đảm yêu 

cầu đề ra. 

Việc giải ngân chậm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng 

nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác 

quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại 

một số Sở, ban, ngành và địa phương chưa được phát huy đầy đủ; công tác lập kế 

hoạch vốn chưa sát với thực tế, một số địa phương bố trí vốn còn dàn trãi; giải phóng 

mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; sự phối hợp giữa các cơ quan có trường 

hợp thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc thiếu quyết liệt; việc xử lý các trường 

hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời... 

Để phấn đấu dạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các Chủ đầu tư đề 
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cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn 

việc giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ, giải  pháp trọng tâm sau: 

1. Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 

15/9/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công những tháng cuối năm 2022; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022; Công điện số 

1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công 

văn số 1092-CV/TU ngày 17/11/2022 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1573/UBND-TH ngày 29/6/2022, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/10/2022. 

2. Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực chất 

hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tần suất kiểm tra 

hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực tiếp 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công . Thực hiện 

cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các 

cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, nhất là vốn phân cấp 

các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn 

vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, 

thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định; chủ động rà soát điều chuyển vốn 

theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải 

ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. 

4. Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023: Chủ đầu tư chủ động 

chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển 

khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch 

vốn năm 2023, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công 

việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải 

ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các Chủ 

đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp phù hợp, kịp thời đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2022. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của cơ quan, 

địa phương thuộc phạm vi quản lý. 
 

Nơi nhận:                               CHỦ TỊCH 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Các Chủ đầu tư; 

- LĐVP, Phòng TH; 

- Lưu: VT. 
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