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Số: 4904 /UBND-TH
V/v giải ngân vốn
từ nguồn thu vượt dự
toán HĐND tỉnh giao
năm 2018 cho đầu tư
phát triển

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2019

- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng
Chính phủ, đồng thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao
năm 2018 và giải quyết vướng mắc của huyện Nghĩa Hành tại Công văn số
1242/UBND ngày 29/8/2019 và các địa phương khác (nếu có), Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. UBND các huyện, thành phố
Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán,
các thủ tục đấu thầu…;hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán gửi Kho bạc
nhà nước giải ngân vốn các dự án do đơn vị quản lý đã được UBND tỉnh giao
chính thức từ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao
năm 2018; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng
xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
Nghiêm túc thực hiện Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, trong đó chấp
hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư
công, trong đó đề nghị cập nhật đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất
giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kiểm điểm
rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trờ,
gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Kho bạc Nhà nước các huyện, thành
phố
Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018
được UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ cho các dự án mới tại Quyết
định số 384/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 và giao chính thức tại Quyết định số
623/QĐ-UBND ngày 13/8/2019, việc các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục đầu tư,
căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 để triển khai tổ chức

lựa chọn nhà thầu là phù hợp quy định của pháp luật về đầu tư công, phù hợp
với Luật Đấu thầu (quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7: “Nguồn vốn cho gói
thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu”). Do đó, UBND tỉnh thống
nhất việc các đơn vị căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/5/2019
của UBND tỉnh để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước các huyện,
thành phố khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán cho đơn vị thi công đối
với các dự án đã được giao chính thức từ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt
dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- VPUB: CVP, PCVP, các PN/cứu, CBTH;
- Lưu VT, Thvan239.
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