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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 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (gửi kèm), 

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh 

Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng 

điểm, kiên quyết không dàn trải, manh mún, chia cắt, ưu tiên nguồn lực đầu tư 

vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự 

án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án 

quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

công. 

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cơ quan 

chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn 

tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân 

công, phối hợp rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, 

đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm chất lượng; chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay sau khi được giao kế 

hoạch vốn theo quy định và bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện dự án theo 

quyết định phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần sửa đổi, 
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bổ sung để bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. 

3. Đối với số vốn chưa giao chi tiết cho các dự án: các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

cho các dự án theo quy định trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 được giao. 

4. Đối với số vốn tăng thu, kết dư chưa phân bổ: giao Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện theo quy 

định. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau 

khi được thông báo bổ sung vốn. 

5. Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: đề nghị các Sở ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục phê 

duyệt dự án, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chi tiết cho từng dự án 

(thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các 

nội dung trên, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc 

biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy 

mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo 

đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án. Chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ được giao 

tại văn bản này, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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