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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội huyện Chi Lăng năm 2023 

 

Ngày 15/02/2023, đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện đã 

chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện Chi Lăng năm 2023. Tham dự có 

các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ 

đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG và Chương 

trình Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày báo cáo chung về tình 

hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023; ý kiến 

thảo luận của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, đồng chí Vi Nông Trường, Chủ 

tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong 

năm 2022 và năm 2023. Ngay khi được phân bổ kế hoạch vốn UBND huyện đã 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ đúng quy định về tổ chức triển khai thực hiện 

các chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Đã đạt một số kết quả nhất định, tỷ lệ 

giải ngân vốn đạt 48,47% trên tổng kế hoạch vốn giao. Nguồn vốn Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới đã giải ngân thanh toán đạt 99% cơ bản hoàn 

thành theo kế hoạch, tuy nhiên đối với 02 Chương trình MTQG (vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; Giảm nghèo bền vững) tỷ lệ giải ngân còn thấp 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền 

núi đạt 13,73%, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 7% trên tổng kế 

hoạch vốn, việc giải ngân thanh toán thấp do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên 

nhân chính vẫn là sự thiếu chủ động trong việc chuẩn bị các nội dung để tổ chức 

triển khai thực hiện của một số cơ quan, đơn vị dẫn đến chậm phê duyệt, không 

đảm bảo khối lượng giải ngân, giải ngân đạt tỷ lệ thấp. Để thực hiện tốt các nội 

dung về giải ngân thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 đúng theo quy định, phấn 

đấu đạt tỷ lệ thanh toán vốn ở mức trung bình khá của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

a) Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở quán triệt việc triển khai, tổ 

chức thực hiện 03 Chương trình MTQG và Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội vừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, vừa là 

nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay để đảm bảo theo tiến độ chung của 
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tỉnh. Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện 04 Chương trình là một trong các tiêu 

chí để đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2023 và 

hằng năm. 

b) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao làm chủ đầu tư thực hiện 

các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 rà soát tổng thể mục tiêu, nhiệm 

vụ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và 

năm 2023 có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc huy động nguồn lực ngoài 

kế hoạch vốn đã được phê duyệt để triển khai hoàn thành mục tiêu đề ra, nhất là 

các công trình dự án cần thực hiện GPMB, chương trình dự án có sự đối ứng vốn 

của người dân. Trường hợp cần phải điều chỉnh thì khẩn trương báo cáo về cơ 

quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình MTQG (Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân 

tộc, Phòng Tài chính - Kế hoạch) xem xét, đề xuất với UBND huyện để báo cáo 

Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện nếu cần thiết phải điều chỉnh. Thời 

gian đề xuất trước ngày 10/3/2023. 

c) Để phấn đấu giải ngân hết 100% vốn kế hoạch đầu tư công trong năm 

2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc thực hiện các mốc 

thời gian sau: 

- Đối với nhóm dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2022: Chủ đầu tư hoàn 

thành thủ tục hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết 

30/4/2023;  

- Đối với nhóm dự án chuyển tiếp: Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai 

ngay từ đầu năm, hoàn thành giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn đến hết ngày 

30/6/2023, giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/9/2023; giải 

ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2023; 

- Đối với nhóm dự án khởi công mới năm 2023: Chủ đầu tư thực hiện 

hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công, giải phóng mặt bằng) hoàn thành trong quý I/2023, hoàn thành thủ tục 

đấu thầu qua mạng trước 30/4/2023, đảm bảo khởi công trước 01/6/2023 và có 

khối lượng và giải ngân trước 30/6/2023 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2023 

đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 

31/12/2023. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án khởi công mới thực hiện 

trên địa bàn chủ động phối hợp với chủ đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt 

bằng ngay khi dự án được phê duyệt đầu tư, bảo đảm bàn giao mặt bằng khởi 

công chậm nhất trong tháng 5/2023. 

d) Các chủ đầu tư các chương trình, dự án khẩn trương xây dựng và ban 

hành kế hoạch về tiến độ và giải ngân vốn chi tiết đến từng dự án, từng tháng cụ thể 

ngay trong tháng 02/2023 và gửi UBND huyện và các phòng chủ trì các chương 

trình trước ngày 05/3/2022 để theo dõi, đôn đốc. Thực hiện phân nhiệm rõ người, 

rõ việc, chi tiết đến từng dự án, tiểu dự án và gắn trách nhiệm của người đứng đầu 

đơn vị đối với việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc các chương trình MTQG 

phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện. 
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Các cơ quan thành viên BCĐ, cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện 

các chương trình MTQG tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 

các chương trình dự án thuộc các chương trình MTQG đảm bảo tiến độ thực 

hiện và tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch, đồng thời kịp thời tháo gỡ hoặc báo 

cáo, đề xuất với cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện chương trình để tháo 

gỡ khó khăn. 

đ) Các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã căn cứ các văn bản hướng dẫn 

của Trung ương, tỉnh để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, đối với các nội dung 

chưa có hướng dẫn, đề nghị các đơn vị được giao kế hoạch vốn chủ động chuẩn bị 

đầy đủ các nội dung để khi có hướng dẫn là tổ chức triển khai thực hiện ngay. 

e) Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình 

theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa 

các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các 

nguồn lực khác thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 để 

hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.  

f) Đối với Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội: Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt, đảm bảo giải ngân 100% trong năm 2023. 

Giao UBND xã Bắc Thủy rà soát bổ sung, cập nhật vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã để đảm bảo phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định; đảm bảo mặt 

bằng để thi công xây dựng công trình Trạm Y tế xã Bắc Thủy trước ngày 

01/6/2023. 

g) Giao phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc rà soát kỹ các 

đối tượng thụ hưởng đối với nội dung hỗ trợ nhà ở của dự án 1, khi đảm bảo các 

điều kiện thì trình UBND huyện phê duyệt để làm cơ sở để Ngân hàng chính 

sách xã hội có căn cứ để giải ngân vốn thuộc nguồn vốn vay để làm nhà theo 

quy định. 

h) Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện hướng 

dẫn UBND các xã thực hiện tạm ứng 50% vốn ngân sách Trung ương và 100% 

vốn đối ứng của huyện để hỗ trợ 20 hộ nghèo đã xây dựng xong nhà thuộc Dự 

án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

i) Giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thành lập đoàn kiểm tra 

việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, tiến độ giải ngân báo cáo kịp thời đối với 

các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm muộn, thực hiện không đúng quy định. 

Hằng tuần, tháng, quý thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, cập nhật tiến 

độ thực hiện các dự án, tự việc thẩm định, phê duyệt, thanh toán..., kịp thời tháo 

gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, đồng thời chấn chỉnh các trường hợp chậm 

tiến độ thực hiện theo quy định.  
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Các chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm các 

chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thay thế các nhà thầu thực hiện không đảm bảo chất 

lượng và đúng theo tiến độ yêu cầu. 

k) Đề nghị Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện xem xét lựa chọn các nội dung để giám sát việc tổ chức triển khai 

thực hiện của các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị thành viên BCĐ, nhằm góp 

phần thực hiện có hiệu quả các vốn của chương trình, đảm bảo tiến độ quy định. 

l) Hằng tuần yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các chương 

trình dự án, tiến độ giải ngân vốn về UBND huyện và các cơ quan chủ trì thực 

hiện các chương trình MTQG (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Tài chính - Kế hoạch).  

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện sắp xếp, bố trí lịch họp Ban Chỉ 

đạo 1 lần/tháng để đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn và đôn đốc các chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan được giao sử dụng 

 vốn các CTMTQG; 

- UBND các xã, thị trấn; 

  - Lưu: VT, TCKH (MVT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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