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 Kính gửi:   

- Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế  

   hạ tầng, Tài nguyên môi trường; 

- Kho bạc Nhà nước Đức Thọ; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

                                         
 

 

Thực hiện công văn số 4896/UBND-TH2 ngày 27/7/2020 về việc đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2020, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành và các địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện kịp thời một số nội dung sau: 

- Xác định việc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu 

đạt mục tiêu giải ngân 60% tổng số vốn được giao đến ngày 30/9/2020 và giải 

ngân 100% số vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2020. Riêng các nội dung vốn bố trí để thực hiện: 

+ Đào tạo, tuyền thông, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, chuyên đề và 

hỗ trợ phát triển giáo dục ở nông thôn: Phấn đấu đến ngày 30/9/2020 giải ngân 

đạt 100% số vốn được giao trong năm 2020. 

+ Các dự án chuyển tiếp: Phấn đấu đến ngày 30/9/2020 giải ngân đạt tối 

thiểu 70% số vốn được giao trong năm 2020. 

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án và các nội dung công việc đã được bố trí vốn; kịp thời nghiệm 

thu, hoàn thiện hồ sơ giải ngân đối với những nội dung công việc đã có khối 

lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán tập trung vào cuối năm, đảm 

bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao. 

- Kịp thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các 

đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã được bố trí 

vốn, đặc biệt trong công tác triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục đầu tư các dự án 

khởi công mới; công tác phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án; công tác 

thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện các mô hình… 



Nếu đến ngày 30/9/2020 các xã không giải ngân nguồn vốn đạt theo yêu 

cầu thì đồng chí trưởng ban chỉ đạo XDNTM, chủ tịch UBND xã đó phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. 

Yêu cầu Trưởng các phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế hạ tầng, Tài 

nguyên môi trường, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch 

UBND các xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện giải ngân nguồn vốn NTM 

đảm bảo tiến độ, đúng nội dung quy định. ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT; TC-KH. 
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