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Kính gửi:  

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, QLĐT & KT; 

- Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã; 

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC thị xã; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các Chủ đầu tư. 
  

Thực hiện Văn bản số 5842/UBND-TH2 ngày 31/8/2020, văn bản số 

5895/UBND-NL2 ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện 

và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chương trình hành động số 296/CTr-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2020; để đạt được kết quả cao nhất, quyết tâm giải 

ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 

yêu cầu thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:  

1. Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã, UBND các xã, phường và các đơn 

vị Chủ đầu tư theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ 

chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình hành động số 296/CTr-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2020; trong đó đặc biệt lưu ý tập trung cao độ trong 

việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, khẩn trương giải phóng mặt bằng để phục 

vụ thi công các công trình dự án, đặc biệt là các công trình thuộc nguồn vốn đầu 

tư công trung hạn 2016-2020 và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực tận dụng thời tiết đẩy 

nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành để giải 

ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước 

được giao trước ngày 31/12/2020. 

Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị 

Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thị xã về việc giải ngân nguồn vốn thuộc đơn vị mình phụ trách, định kỳ hàng 

tuần báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân thị xã (qua phòng Tài chính 

– Kế hoạch) trước ngày thứ sáu hàng tuần để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã và 

UBND tỉnh.  



1 

 

2. Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị & Kinh tế, Tài 

nguyên và Môi trường: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện rút ngắn 1/2 

thời gian theo quy định khi thẩm định các nội dung liên quan đến các dự án đầu 

tư công (thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, đánh 

giá tác động môi trường, kế hoạch đấu thầu,…) trong khoảng thời gian từ nay 

đến hết năm 2020. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý 

dự án xây dựng thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị Chủ đầu tư theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai thực, định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND thị xã các 

biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công được 

giao năm 2020. 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT; 

- Gửi VB điện tử . 
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