UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114 /UBND-VP5

Nam Định, ngày 12 tháng 3 năm 2021

V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân
vốn đầu tư công năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định.
Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020; số 2185/QĐTTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2028/QĐ-BTC
ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của
HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân
sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó chỉ đạo các cấp, các
ngành triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 theo Thông báo số 219/TBUBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm
2021.
Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo tinh
thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và
Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp sau:
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định,
Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định là chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc là chủ đầu tư:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây
dựng và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng xây
dựng cơ bản. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Kế hoạch số
05/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021.
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- Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao, chủ động xây
dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể về đầu tư công ngay
từ đầu năm để có giải pháp hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... Thường xuyên rà soát, không
để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án
đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.
Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử
lý cụ thể; cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án
có khả năng giải ngân tốt hơn, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư; gắn trách nhiệm
người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả
giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.
- Khẩn trương rà soát, giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công trình trọng điểm có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối như đường trục
phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình (Giai đoạn I); Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam
Định; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; 488C; Xây dựng đường trục trung tâm phía
Nam thành phố Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn
hóa thời Trần; Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông
Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định; Các dự án xây dựng hạ tầng khu
đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện, thành phố. Tiếp tục hoàn thiện các
thủ tục để khởi công đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định;
triển khai thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án Xây dựng đường trục phát
triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình (Giai đoạn II), Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê
sông tỉnh Nam Định, Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Xây
dựng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định, Nhà máy điện rác
Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, các dự án nhà máy nước
sạch nông thôn.Tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện
dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; đẩy nhanh tiến độ GPMB để xây
dựng cầu Bến Mới; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu Đống Cao,...
- Cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư công
(https://dautucong.mpi.gov.vn) theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTBKHĐT ngày 29/9/2016; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà
nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan:
- Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế
hoạch vốn năm 2021 theo quy định; Thường xuyên rà soát, giải quyết vướng mắc
để đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan
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trọng đối với việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng
dự án, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực
hiện và giải ngân sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng
giải ngân tốt hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
- Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để phục vụ Hội nghị giao ban
trực tuyến hàng Quý của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan và địa
phương theo quy định tại Văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22/02/2021 của
Văn phòng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình
thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo biểu mẫu quy
định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
3. Sở Tài chính khẩn trương nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên
Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo kế hoạch vốn
được giao khi đảm bảo được nguồn kinh phí. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ và
điều chuyển các nguồn vốn đầu tư công theo quy định; Kiểm soát các khoản chi
có tính chất xây dựng cơ bản đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống
lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
4. Kho bạc Nhà nước tỉnh thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải
ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, hướng
dẫn quy trình, thủ tục thu hồi vốn ứng trước của các dự án, thực hiện rút ngắn
thời gian kiểm soát chi theo chỉ đạo của Kho bạc nhà nước Trung ương.
5. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện
kế hoạch đầu tư công, báo cáo cấp có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm và xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình gây
cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: Vp1, Vp3, Vp6, Vp5.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

