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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông
và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2021, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công
triển khai Chương trình năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Sáng ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo
cáo tiến độ và đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao
thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2021, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư
công triển khai Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên
địa bàn huyện năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Vũ
Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; tham
dự cuộc họp có Thủ trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn.
Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo
tình hình triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội
dung công tác. Đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện kết luận chỉ đạo:
1. Về triển khai Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương
trên địa bàn huyện năm 2021, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công triển khai
Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện
năm 2022:
- UBND các xã, thị trấn:
+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng các công trình dự kiến khởi công
mới năm 2021 thuộc Chương trình, trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định
(trong ngày 07/9/2021) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, gửi
quyết định phê duyệt công trình về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế
hoạch) trong ngày 08/9/2021 để tổng hợp, phân bổ vốn chi tiết.
+ Khẩn trương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình
năm 2022 theo nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn số 1666/UBND-KTTH
ngày 13/8/2021 của UBND huyện, gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài
chính - Kế hoạch) theo đúng quy định.
+ Hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 về UBND
huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch); nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, kiến
nghị, đề xuất.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND huyện phân bổ
chi tiết kế hoạch vốn cho UBND cấp xã để thực hiện các dự án, nội dung công việc
theo đúng quy định. Ưu tiên đầu tư cho các địa phương có các dự án đã triển khai
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lấy ý kiến và đạt được sự đồng thuận của nhân dân; các dự án đã hoàn tất thủ tục
chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành; các dự án không vướng mắc giải
phóng mặt bằng; các dự án có sự đóng góp từ nhân dân, nguồn đối ứng từ ngân
sách xã đạt tỷ lệ cao.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động phối hợp,
hướng dẫn UBND cấp xã về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công trình, dự
án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản có liên
quan.
- UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp huy động vốn, bảo
đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã được quy định; các xã, thị
trấn phải có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách theo quy định để thực hiện
Chương trình, tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
2. Về quyết toán dự án hoàn thành vốn NSNN trên địa bàn huyện:
- UBND các xã rà soát lại toàn bộ các công trình được giao nhiệm vụ chủ
đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán
và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy
định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên
quan đôn đốc UBND các xã, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong
triển khai công tác quyết toán, nhằm giải quyết dứt điểm tồn đọng về công tác
quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
3. Về thu ngân sách nhà nước:
- Ủy ban nhân dân các xã hiện tiến độ thu ngân sách đạt thấp khẩn trương rà
soát các nguồn thu, xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thu ngân sách; bám
sát nhiệm vụ thu để khai thác từng nguồn thu, khoản thu trên địa bàn, đảm bảo
không bỏ sót nguồn thu, nhằm đảm bảo thu NSNN đạt kế hoạch được giao.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo số liệu tổng rà soát hộ kinh doanh
trên địa bàn quản lý, gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước
ngày 30/9/2021; đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế lập sổ bộ thuế, quản lý, theo
dõi chặt chẽ việc nộp thuế của các hộ kinh doanh.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện xây dựng và ban
hành nguyên tắc, tiêu chí, định hướng phân bổ ngân sách Nhà nước giai đoạn
2021-2025.
5. Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các nhiệm
vụ, chỉ tiêu chưa đạt tiến độ để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện,
phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021 đã đề ra.
6. UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai tập huấn, hướng dẫn quy
trình, nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho lực lượng
điều tra viên, giám sát viên; đảm bảo việc rà soát chặt chẽ, đúng đối tượng, kịp
thời, chính xác, khách quan, dân chủ. UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, triển
khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2021 trên địa bàn quản lý.
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7. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:
- UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng,
chống Covid-19 cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò,
hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền đến người
dân về biện pháp phòng, chống dịch cũng như rà soát, giám sát các trường hợp về
từ vùng dịch yêu cầu khai báo y tế, giám sát cách ly tại nhà.
- Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ việc thực
hiện mô hình “3 tại chỗ” của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ
trang và người lao động (thường trú tại TP. Pleiku đang công tác, làm việc trên địa
bàn huyện) thuộc địa bàn, phạm vi quản lý, đảm bảo theo đúng quy định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo tiến độ và đôn đốc triển khai thực
hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn
huyện năm 2021, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công triển khai Chương trình kiên
cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2022 và triển
khai một số nhiệm vụ trọng tâm; UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị
liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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