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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 408/HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh về 

việc giải trình tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X; trên cơ sở 

nhiệm vụ được phân công, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giải trình 02 nội dung cụ 

thể như sau: 

  1. Các giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư XDCB, gắn với 

trách nhiệm của ngành trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. 

Trả lời: 

Ngay từ đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các Chỉ thị, Công văn chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quan trọng như 

sau. 

(1) Các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu 

tư như: Lập và trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổ chức lựa 

chọn nhà thầu. Trường hợp chậm trễ các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

(2) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm 

triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với các dự án có khối lượng khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, 

không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. 

 (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh duy trì giao ban 

định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công đối với các huyện, thị xã, 

thành phố và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; tổ chức giao ban nội bộ của Sở 

với phòng Tài chính kế hoạch và Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố để theo 

dõi sát sao tiến độ thực hiện. 

 (4) Tham mưu thành lập các Tổ kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển 

vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, 

còn thiếu vốn; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn cuối năm 2021 

cho sát với tình hình thực tế đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch. 

 (5) Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Cục thuế 

và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và 

định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo 

dự toán đã giao. Các sở chuyên ngành như: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công 
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thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm 

bảo chất lượng công trình xây dựng. 

(6) Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết 

quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập 

thể, cá nhân liên quan. 

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt nêu trên, công với sự cho phép điều 

chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cuối năm 2021 của HĐND tỉnh (do dự kiến hụt 

thu tiền sử dụng đất khối tỉnh và nguồn xổ số kiến thiết 1.500 tỷ đồng), ước thực 

hiện giải ngân năm 2021 đạt 95% kế hoạch điều chỉnh. Đây là năm có tỷ lệ giải 

ngân vốn đầu tư công cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. 

2. Phân tích các căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu KTXH năm 2022 và 

giải pháp thực hiện. 

Trả lời: 

a) Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu KTXH năm 2022 

(1)Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng kế hoạch Phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2022. 

(2) Căn cứ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-

2025 và Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2022. 

(3) Căn cứ Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 của HĐND tỉnh. 

(4) Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH chủ yếu năm 2021,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND 

tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh quyết định 

22 chỉ tiêu KTXH chủ yếu năm 2022 (Kèm theo kết quả ước thực hiện  năm 2021 

và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022). 

b) Các giải pháp thực hiện 

Để thực hiện thắng lợi 22 chỉ tiêu KTXH chủ yếu năm 2022, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham mưu đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu sau đây: 

(1)Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch  

bệnh Covid 19, vừa phục hồi phát triển KTXH. 

(2) Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch theo 

chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

(3) Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh. 

(4) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách. 

(5) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng hệ thống 

kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, theo đúng quy hoạch. 

(6) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện 

tốt chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 
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(7) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, 

phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Gắn kết hài hòa, 

hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa – xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con 

người Việt Nam, chú  trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, 

báo đảm an sinh xã hội. 

(8) Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi 

trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(9) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng lực kiến tạo 

phát triển; siết chặt kỹ luật, kỹ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường 

đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

(10) Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu 

quả hoạt động đối ngoại. 

(11) Đẩy mạnh thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội. 

Với những chỉ tiêu KTXH chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giải trình trước HĐND tỉnh và kính đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp này. 

Trân trọng!  

 Nơi nhận: 
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh;  

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng trực thuộc sở; 

- Lưu: VT. 
 

 GIÁM ĐỐC 
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