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CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dclp-Ttrdo-Hanh phüc
Quáng Tn, ngày 48 tháng 8 nám 2020

V/v dy nhanh tin d thirc hin
và giãi ngân nguôn von dâu tu
cong ké hoach 2020
Kinh gt:ri:
- Các Sâ, Ban ngành cp tinh;
- UBND các huyn, thành pM, thj xã;
- Các chü du ti.r dt.r an.
Sau khi xern xét Báo cáo si 344/BC-SKH-TH ngày 04/8/2020 cüa S K
hoach vá Dáu tu ye két qua giao ban xây drng cci ban tháng 7 näm 2020, UBND
tinh có kiên nhu sau:
1. Yêu cu các Sâ, Ban ngành cp tinh, UBND các huyn, thánhph& thj
xã, các chü dâu tt.r dr an nghiêm tüc thirc hin các giái pháp dä di.rcic thông nhât
ti Miic 2 Báo cáo so 344/BC-SKH-TH ngày 04/8/2020 cüa Si Kê hoach Va
Dãu tir.
2. Giao Sâ K hoach và Du tu tham muu UBND tinh thành Ip các Doàn
kiêm tra dê trirc tiép lam vic nãm tInh hInh, tháo g khó khãn cho các chü dâu
tu. Hoân thânh và trInh UBND tinh trrnc ngày 25/8/2020.
3. Giao Sâ Xây d%rng chá trI, pMi hçp vôi các S, ngành lien quan nghiCn
ctu, dê xuât UBND tinh xem xét üy quyên dé chü dâu tu thâm djnh, phê duyt
chi phi kháo sat nhãm rut g9n thu tiic, trên cci s& dam báo tiên d, hiu qua cüa
dir an. Hoàn thành và trinh UBND tinh trong tháng 8/2020.
4. Giao Sâ Tài nguyen Môi trl.r&ng tham mixu UBND tinh báo cáo B Tài
nguyen vá Môi tru&ng, BQL dir an VILG Trung l..rong ye nhQng khó khän trong
qua trInh rut von cUa dir an Tang ci.rông quán l dat dai và co s dIk 1iu dat dai
tinh Quáng Trj; Dông thi, dê xuât BQL dir an Trung ucmg üy quyên cho Chü
dâu ti.r hcip phân dtr an tai dja phuang trlrc tiêp thirc hin các tht:i tic rat von t?i
Bô Tâi chInh. Hoàn thành vá trInh UBND tinh tru&c ngày 25/8/2020.
5. Giao Sâ Ni vi chü trI, pMi hcip vâi các Si, ngánh lien quan tharn
rnuu UBND bô sung tiêu chI giái ngân lam can cü dánh giá mirc d hoàn thánh
cong vic duoc giao trong nAm 2020. Hoàn thành vá trInh IJBND tinh trong
tháng 8/2020.
6. Giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn: (i) kh.n trucing dy
nhanh cOng tác thm djnh dir an Xây dirng, nâng cap co sâ djch vi hu can nghe

cá và thit k ban v thi cong dr an; dng thai chi do BQL dir an DTXD cac
cong trInh Nông nghip vã Phát trin nông thôn day nhanh tiên d thirc hin dr
an; (ii) rà soát, báo cáo, dê xuât UBND tinh gia han tiên d thirc hin dir an theo
quy djnh.
Yêu cu các Sâ, Ban ngánh c.p tinh, UBND các huyn, thành ph, thj xã,
các chü dâu tu dr an nghiêm tüc thc hin và hoán thành các nhim viii duc
giao; So Kê hoach và Dâu tu có trách nhim don dôc, theo di vic thirc hin
cüa các dan vj, tri.thng hcip Co khó khän vi.rOng mac kip thOi báo cáo UBND tinh
dê chi dao giái quyêt nhäm day nhanh tiên d thrc hin và giái ngân nguOn von
dâu tix cOng kê hoch 2020 dáp irng yêu câu./.
Ncti 1111(111:
- Nhtr trén;
- CT, câc PCT UBND tirih;
- Trung tarn Phát triên Qu5 dat tinh;
- CVP, các PVP UBND tnh;
-Luu: VT,CN.
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