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Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và PTNT. 

                                      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3792/UBND-

CN ngày 18/8/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn 

vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020; Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các chương trình, dự án thuộc 

ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý với tổng nguồn vốn 473,163 tỷ đồng. 

Trong đó: (i) Phân bổ cho các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu 

tư: 192,360 tỷ đồng, cụ thể: Nguồn ngân sách Trung ương: 180,344 tỷ đồng 

(Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 55,850 tỷ đồng; Nguồn vốn ODA: 

120,329 tỷ đồng; Vay lại: 4,165 tỷ đồng); Nguồn ngân sách địa phương: 12,016 

tỷ đồng (Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 7,648 tỷ đồng; Vốn đối ứng 

trách nhiệm của địa phương: 4,368 tỷ đồng); (ii) Phân bổ cho các dự án do Ban 

QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: 280,803 tỷ 

đồng, cụ thể: Nguồn ngân sách Trung ương: 263,831 tỷ đồng (Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ có mục tiêu: 257,831 tỷ đồng; Nguồn vốn ODA: 6,0 tỷ đồng); 

Nguồn ngân sách địa phương (đối ứng): 16,972 tỷ đồng;  

Qua quá trình tổ chức tiển khai thực hiện công tác đầu tư, tiến độ thực hiện 

và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Cụ thể hiện nay, tỷ lệ giải ngân 152.442/473.163 triệu đồng, đạt 32,22% so với 

kế hoạch vốn được giao. Trong đó, các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm 

chủ đầu tư: Tỷ lệ giải ngân 123.551/192.360 triệu đồng, đạt 64,23%; Các dự án 

do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: Tỷ lệ giải 

ngân 28.891/280.803 triệu đồng, đạt 10,29%.  

Để thực hiện tốt các Kế hoạch, chỉ thị và Quyết định của Chính phủ, các Bộ 

ngành Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh; Nhằm phấn đấu giải 

ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm thuộc tất cả các nguồn vốn 

đã được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầu:  

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị 



 

số 11/CT-TTg ngày 04/2/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 

COVID-19; Văn bản sổ 622/TTg-KTTH và Văn bản số 623/TTg-KTTH ngày 

26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020. Xác định rõ đẩy nhanh tiến độ giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu 

phát triển KT-XH năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, xây lắp huy động nhân lực, thiết 

bị, tranh thủ thời gian thuận lợi để thi công, đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công. 

Hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để các dự án được 

triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; tạo điều kiện thuận lợi trong các khâu 

kiểm soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm đáp ứng kế hoạch đúng theo 

tinh thần của Nghị Quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

- Tập trung tổ chức thực hiện, kiểm soát hồ sơ thanh toán, đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn phân bổ năm 2019 

được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 ngay trong tháng 8 năm 2020 

tránh trường hợp điều chuyển vốn theo quy định; 

- Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo đến hết ngày 

15/9/2020 tỷ lệ giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao; 

- Đối với các dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: 

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng công trình và các 

Sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo 

Nghiên cứu khả thi, trình thẩm định dự án và tiến hành lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ 

thi công dự án đối với các dự án đã được phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi. 

Rà soát, báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh gia hạn 

tiến độ thực hiện dự án theo quy định. 

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và PTNT khẩn 

trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, chỉ đạo giải 

quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế 

hoạch vốn năm 2020 đáp ứng yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;                                                                                          
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH).                                                  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 


		2020-08-21T10:43:49+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-21T10:44:32+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




