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Thực hiện Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/9/2021 Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 

nghe báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công sau ngày 08 tháng 9 năm 2021; 

Để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo 

khởi công mới các dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nâng cao 

hiệu quả sử dụng và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch đã 

cam kết, UBND huyện Côn Đảo có một số ý kiến như sau: 

1. Đối với các dự án khởi công mới  

Giao các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư: 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài 

nguyên để sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các dự án; đồng thời hoàn thiện các thủ 

tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế lập dự toán; lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu…) trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo khởi công mới toàn bộ các dự án 

được giao làm Chủ đầu tư trong tháng 09/2021. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình, đôn đốc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác cho các dự 

án cần chuyển đổi trong năm 2021. 

2. Đối với dự án đã hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu  

- Giao các Chủ đầu tư khẩn trương thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị 

trúng thầu để triển khai thi công ngay khi được bàn giao quỹ đất sạch. Trong 

trường hợp chưa hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng mà trong 

phạm vi dự án có quỹ đất do Nhà nước quản lý và không phải đền bù, nếu đủ điều 

kiện triển khai thi công các hạng mục độc lập thì Chủ đầu tư chủ động báo cáo cấp 

thẩm quyền đồng ý chủ trương khởi công xây dựng trước trên phần đất Nhà nước 

quản lý song song với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
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- Các chủ đầu tư dự án rà soát nhu cầu vốn thanh toán trong những tháng 

cuối năm và kịp thời báo cáo UBND huyện có ý kiến chỉ đạo trong trường hợp nhu 

cầu vốn thanh toán vượt kế hoạch vốn được bố trí, thời gian hoàn thành trong 

tháng 09/2021. 

3. Đối với các dự án đang triển khai thi công  

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chủ trì, yêu cầu các nhà thầu thi công thực 

hiện một số biện pháp: 

- Trong thời gian các hoạt động giao thương giữa Côn Đảo và các địa 

phương khác chưa được trở lại bình thường cần linh hoạt trong việc huy động, sử 

dụng hiệu quả lực lượng nhân công hiện có tại Côn Đảo, đảm bảo yêu cầu về trình 

độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu chất lượng thi công công trình. Nhà thầu được phép 

bố trí đầy đủ công nhân tại công trường theo yêu cầu thi công công trình; tổ chức 

thực hiện việc làm thêm giờ, tăng ca hợp lý nhằm bù đắp lại một phần tiến độ thi 

công bị ảnh hưởng trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.  

- Nhà thầu có trách nhiệm chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng, vận chuyển 

vật tư, thiết bị để đảm bảo phục vụ thi công công trình nhưng phải đảm bảo các 

yêu cầu về phòng chống dịch của huyện Côn Đảo và các địa phương khác; trường 

hợp gặp khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, thiết bị bằng đường biển ra đảo 

phải kịp thời báo cáo chủ đầu tư và UBND huyện (đồng gửi Phòng Kinh tế) để 

được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục xuất, nhập cảng, đảm bảo yêu cầu phòng chống 

dịch theo quy định. 

- Chủ động lập phương án huy động nhân công từ đất liền ra đảo (nếu thiếu) 

và vật tư, thiết bị để kịp thời triển khai thực hiện sau khi huyện Côn Đảo hoàn 

thành mục tiêu tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng và hoạt động giao thông, di 

chuyển của người dân giữa các địa phương được phép khôi phục.  

- Xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp 

đồng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn mà không có 

lý do chính đáng được cấp thẩm quyền chấp thuận. 

4. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng phương án 

triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn theo cam kết; khẩn 

trương lập thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng công việc đã thực 

hiện của các dự án; Đối với các dự án đã nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử 

dụng, khẩn trương tiến hành các thủ tục thanh, quyết toán dự án trình cấp thẩm 

quyền phê duyêt. 

- Chủ đầu tư chủ động rà soát khả năng triển khai, giải ngân kế hoạch vốn 

các dự án được giao nhằm kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, điều chuyển 

vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. 

UBND huyện Côn Đảo yêu cầu các Chủ đầu tư các dự án nghiêm túc triển 

khai thực hiện đúng tiến độ cam kết theo Văn bản số 2055/UBND-TCKH ngày 

25/6/2021 của UBND huyện về việc lập kế hoạch, cam kết tiến độ triển khai và 
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giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch, tiến độ điều chỉnh theo chỉ đạo tại 

Văn bản số 3078/UBND-TCKH ngày 06/9/2021 của UBND huyện (nếu có); tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, chấp hành đúng việc 

phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công. 

Trường hợp chậm tiến độ triển khai dự án theo cam kết (do nguyên nhân chủ 

quan) thì kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Côn Đảo về các nhiệm vụ trọng 

tâm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn được bố trí, 

đề nghị các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT(TCKH). 

CHỦ TỊCH 
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