
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TCKH 
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2021 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

  - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; UBND 

huyện Hữu Lũng đã ban hành Văn bản số 1108/UBND-TCKH, ngày 10/8/2021 về 

việc đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công năm 2021; 

Tuy nhiên, theo Báo cáo kết quả giải ngân thanh toán đến ngày 20/8/2021 của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp, kết quả giải ngân mới đạt 40%, các chủ 

đầu tư chưa thực hiện nghiên túc theo chỉ đạo tại Văn bản số 1108/UBND-TCKH, 

ngày 10/8/2021. UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực 

hiện các nội dung sau:   

1. Đề nghị các đơn vị được giao chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân, cam kết 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo yêu cầu tại Kế hoạch số 165/KH-UBND 

ngày 26/7/2021 gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất ngày 03/9/2021 để 

theo dõi, tổng hợp theo quy định. 

2. Đối với dự án thừa vốn, không có nhu cầu giải ngân: Đề nghị các chủ đầu tư 

rà soát, xác định các dự án xác định thừa vốn, không còn nhu cầu giải ngân. Đề nghị 

các chủ đầu tư thu hồi, nộp trả lại ngân sách nếu không thuộc đối tượng điều chỉnh. 

3. Đối với các dự án chưa giải ngân thanh toán: Đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện ngay sau khi nghiệm thu lập hồ sơ, chứng từ thanh toán gửi đến 

KBNN Hữu Lũng để giải ngân các dự án trên. Số vốn còn thừa đề nghị điều chỉnh 

sang dự án khác. 

Đặc biệt, khẩn trương giải ngân nguồn các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp 

do thời hạn sử dụng nguồn vốn chỉ đến ngày 31/12/2021. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện,  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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