
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /UBND-KT1 
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án 

dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư 

công năm 2020. 

              Vĩnh Phúc, ngày        tháng 10 năm 2019 

 

 

 

Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty thủy lợi: Liễn Sơn, Tam Đảo 

- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án. 

 

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6181/UBND-KT1 

về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí Kế 

hoạch đầu tư công năm 2020.  

Tuy nhiên, qua theo dõi và báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hiện nay 

các thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2020 triển 

khai rất chậm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị được giao đề xuất dự án, chủ đầu tư các dự án như sau: 

1. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ 

trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (phê duyệt 

danh mục chuẩn bị đầu tư, dự toán chuẩn bị đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nội bộ; trình 

thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư…). Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

2. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quyết 

định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Thời 

gian thực hiện xong trước ngày 31/10/2019 nhằm đảm bảo dự án đủ điều kiện 

bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công;  

3. Đối với các dự án hoàn thành quyết toán, yêu cầu hoàn thành xong 

trước ngày 15/11/2019. 



4. Tổ chức thực hiện: 

- Các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án nghiêm túc triển khai thực hiện, 

kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc về Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính để 

được hướng dẫn thực hiện.  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, 

hướng dẫn Các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án, thực hiện theo đúng quy định 

của Luật đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước và đảm bảo theo đúng thời 

gian quy định. 

+ Triển khai nội dung công văn này đến ngay các chủ đầu tư, cơ quan đề 

xuất dự án.  

+ Cương quyết thu hồi nguồn vốn để điều chuyển cho các dự án khác (nếu 

các chủ đầu tư, cơ quan đề xuất dự án không nghiêm túc triển khai thực hiện theo 

đúng tiến độ tại  nêu trên). Đồng thời đề xuất UBND tỉnh báo cáo xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các 

Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm (nếu để chậm tiến độ thực hiện dự án, không giải ngân 

được vốn,…) trước Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo); 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV:NCTH (đôn đốc theo lĩnh vực được phân 

công); 

- Lưu: VT.  

(Đ-       b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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