
 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 
 

V/v triển khai Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 17/10/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về 

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 và nâng cao chất lượng 

xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về 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 và nâng cao chất lượng xây 

dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, 

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 27/10/2022 của 

Tỉnh đạt 56,8% kế hoạch, trong đó vốn trong nước 69,9% kế hoạch, cơ bản đáp 

ứng yêu cầu và tiến độ, vốn nước ngoài chiếm 37,4% kế hoạch nhưng mới giải 

ngân 34,9% kế hoạch, trong đó một số dự án giải ngân dưới 50% kế hoạch làm 

ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của cả Tỉnh. Tiến độ thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Để tiếp tục 

thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững nhằm hoàn thành 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư 

công năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2022 

và những năm sau là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần 

ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đặc biệt là trong hai năm 2022-

2023 phải giải ngân số vốn lớn hơn các năm trước (ngoài kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025, còn có thêm phần vốn đầu tư công từ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội). 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư tập trung quán 
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triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm sau đây: 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các 

chủ đầu tư: 

- Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hai năm 

2022-2023. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất 

lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

- Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải 

ngân vốn đầu tư công đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù 

hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.  

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 

15/9/2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; 

Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của 

lãnh đạo UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.  

- 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 công theo đúng quy định và ngay sau khi có khối 

lượng; chủ động rà soát, đề xuất 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.  

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là 

các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án 

theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết 

quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. 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.  

- Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết 

của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 

22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn về xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bố trí đủ vốn 

cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã 

hội theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.  
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- Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023: các 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. 

- Đề xuất kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm phải đảm bảo cân đối tỷ lệ 

cấp phát vay lại của từng dự án, phù hợp với cơ chế tài chính đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn các dự án không có khả 

năng triển khai, không có nhu cầu cấp bách, tránh trường hợp đề xuất nhiều kế 

hoạch vốn nhưng không giải ngân hết. 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại văn bản số 4646/UBND-

KTTH ngày 26/10/2022 và công văn số 4679/UBND-KTTH ngày 27/10/2022 

của UBND tỉnh; rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, sắp xếp 

thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm tính khả thi về 

thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân; hoàn thành một số dự án trọng điểm, tạo 

động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương. 

- Đối với việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: 

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các 

nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn 

tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, 

lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.  

+ Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân 

vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện phân bổ và giao 

chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án năm 2023 bảo đảm đúng thời gian quy định 

Luật Đầu tư công.  

+ Đẩy mạnh phân cấp, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, 

linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân 

cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các 

chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả, quyết 

liệt chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4295/UBND-KTTH ngày 03/10/2022 

về triển khai 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; đôn đốc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế-xã hội.  
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- Tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 để 

trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm việc bố trí vốn năm 2023 tập trung, có trọng 

tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, chia cắt. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham gia ý kiến kịp thời 

trong quản lý vốn đầu tư công (phân bổ, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư 

công…) theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Long Biên 
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