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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày        tháng 12  năm 2022 

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện. 

Căn cứ vào số liệu giải ngân vốn đầu tư công do KBNN huyện cung cấp, 

đến ngày 20/12/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn huyện chỉ đạt 58%, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện những 

nội dung sau: 

1. Các chủ đầu tư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022 theo kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân đã ban hành; bảo đảm đến hết 

ngày 31/12/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch.  

Đối với các dự án đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay đã gần 

cuối tháng 12/2022, các chủ đầu tư là UBND các xã chưa tiến hành giải ngân 

thanh toán. Đề nghị UBND các xã khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn 

khẩn trương thanh toán khối lượng hoàn thành, không đợi đến khi quyết toán dự 

án hoàn thành mới thanh toán.  

2. Các chủ đầu tư nghiêm túc rà soát kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2022 đã ban hành, báo cáo giải trình lý do không đạt so với kế 

hoạch thực hiện, trong đó yêu cầu nêu rõ nguyên nhân, gửi về Phòng Tài chính - 

Kế hoạch chậm nhất ngày 27/12/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện. Các 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện khi không đạt tỷ lệ giải 

ngân theo kế hoạch. 

 (Chi tiết tình hình giải ngân các dự án tại Biểu kèm theo) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

và các Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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