ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1643/UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân vốn ODA.

Kính gửi:
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông
vận tải – Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và PTNT, Du lịch, Công thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai;
- Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (ODA, XD, GT).
Thực hiện Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vay vốn ưu đãi nước
ngoài; văn bản số 966-Cv/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai
các giải pháp đẩy nhanh tiến giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn (sao
gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1) Yêu cầu Ban QLDA ODA tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố và các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
(i) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp đề ra
trong các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Xác định nhiệm vụ giải
ngân vốn ODA là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA, đề cao vai trò trách nhiệm của người
đứng đầu, rà soát tiến độ, khả năng thanh toán vốn từng dự án. Nghiên cứu thành
lập các Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; kiểm điểm
trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp
không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ,
xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực;
(ii) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn,
lựa chọn các nhà thầu thi công qua mạng theo đúng quy định, bảo đảm công khai,
minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực;
(iii) Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc,
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (trường hợp vượt thẩm quyền có văn bản
đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét);
đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, vật tư, nhân lực đẩy nhanh tiến độ
thi công, thực hiện việc nghiệm thu lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng;
xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, vi phạm chất lượng.
2) Giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải – Xây
dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào chức năng

nhiệm vụ được giao, tiến hành kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai các dự án
ODA được giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được
giao.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc điều chuyển vốn
giữa các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các Hiệp
định kết thúc năm 2022; tổ chức kiểm tra thi công các công trình đảm bảo chất
lượng, công tác thanh quyết toán theo quy định; chủ động, kịp thời tham mưu
UBND tỉnh các phương án xử lý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022.
3) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các sở ngành đơn vị triển
khai tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vay vốn ưu đãi nước ngoài; tổng hợp
kết quả, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo
cáo kết quả hàng tuần gửi UBND tỉnh (gửi báo cáo trước 14h00 ngày thứ 6 hàng
tuần).
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.UBND tỉnh;
- Các đ/c Bí thư Huyện ủy, Thị ủy,
Thành ủy (đ/đốc);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐ Văn phòng;
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT,TH4,QLĐT.
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Trịnh Xuân Trường

