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UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số: 25 /CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 12

tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý ñầu tư từ nguồn vốn ñầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương
Trong những năm qua, việc huy ñộng, quản lý và sử dụng vốn ñầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn
trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác có nguồn gốc ngân sách nhà nước thuộc
3 cấp ngân sách: tỉnh, huyện và ngân sách cấp xã) ñã ñóng góp quan trọng vào việc
ñầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ñặc biệt là công trình
phục vụ lợi ích công, không có khả năng hoàn vốn trực tiếp, qua ñó tạo tiền ñề vững
chắc ñể thúc ñẩy sản xuất phát triển, bảo ñảm không ngừng nâng cao ñời sống vật
chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
tại ñịa phương. Tuy nhiên, do yêu cầu về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
của tỉnh rất lớn, nhưng khả năng huy ñộng các nguồn vốn rất hạn chế, phải cân ñối,
bố trí theo cơ cấu ngành, lĩnh vực, nhất là trong ñiều kiện lạm phát, giá vật tư, thiết bị
tăng cao, ñã làm tăng tổng mức ñầu tư của dự án, ñồng thời, nhiều dự án ñược phê
duyệt ñầu tư nhưng chưa có ñiều kiện về vốn ñể giao thực hiện, từ ñó dẫn ñến tình
trạng vượt khả năng cân ñối, thời gian thi công kéo dài do phải phân kỳ ñầu tư, gây
phân tán nguồn lực ngân sách, hiệu quả ñầu tư thấp, chưa ñảm bảo tốt yêu cầu theo
mục tiêu ñầu tư của dự án ñã ñề ra. Một số chủ ñầu tư năng lực còn hạn chế, trách
nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án không cao, chưa thật sự công khai
và minh bạch, dẫn ñến thi công kéo dài, tăng tổng mức ñầu tư và thất thoát vốn ñầu
tư.
ðể khắc phục các tồn tại, bất cập chính nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp
huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thuộc tỉnh quán
triệt thực hiện nghiêm có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm
2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh
kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ñầu tư từ vốn ngân sách
nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Quyết ñịnh số 14/2011/Qð-UBND ngày 11
tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và
ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương
giai ñoạn 2011 - 2015, ñồng thời, triển khai thực hiện các nguyên tắc và giải pháp
tăng cường quản lý, sử dụng vốn ñầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải
Dương cụ thể như sau:

