
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày      tháng 6  năm 2022. 
    V/v phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn 

các nguồn vốn ngân sách nhà nước 
 

 
 

                            
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                    
Kính gửi:  

 

 
 
- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ 
đội Biên phòng tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh; 

- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 

                            
 
 

 
 
 

Thực hiện  ý  kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy  tại  Văn  bản số 966-CV/TU  ngày 

18/4/2022 về việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn (sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở ngành, đơn vị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư công trên địa bàn như sau: 

1. Đối với các nguồn vốn ngân sách tỉnh: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

được giao làm chủ đầu tư các công trình dự án khẩn  trương  thực hiện  các giải  

pháp đã nêu tại Văn bản số 966-CV/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy khẩn 

trương giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 và năm 2022 từ 

các nguồn vốn ngân sách tỉnh; trong đó: 

- Đối với các nguồn vốn ngân sách tỉnh kéo dài từ năm 2021 sang năm 

2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/8/2022.  

- Đối với các nguồn vốn đã giaođầunăm 2022: Đến ngày 30/6/2022 giải 

ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn; đến ngày 30/9/2022 giải ngân tối thiểu 80% 

kế hoạch vốn, đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn. 

- Đối với các nguồn vốn giao trong năm 2022: Đến ngày 30/9/2022 giải 

ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn, đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế 

hoạch vốn. 

2. Đối với các nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Yêu cầu UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối ngân sách cấp huyện, sớm báo cáo 

cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết các nguồn vốn ngân sách cấp huyện và đảm 

bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022, hạn chế tối đa kế hoạch 



 

 

vốn đã phân bổ cho các công trình, dự án năm 2022 phải chuyển nguồn vốn sang 

năm 2023. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.UBND tỉnh; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT- Cổng TTĐT Tỉnh; 
- Lưu: VT,TH3, QLĐT1 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 

 


		2022-06-09T22:17:52+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T07:54:20+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T07:54:25+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T07:54:48+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




