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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã; 

 

Căn cứ Quyết định 747/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị 

được giao chuẩn bị đầu tư các dự án1 triển khai thực hiện để đảm bảo phân bổ 

dự toán trước ngày 10/8/2022. Tuy nhiên tại kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XXI ngày 09/08/2022 tổng số dự toán đủ điều kiện 

được phân bổ chi tiết tại Nghị quyết 85/NQ-HĐND ngày 09/08/2022 là 118.465 

triệu đồng, số còn lại chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết (do chưa đảm bảo hồ sơ 

khâu chuẩn bị đầu tư): 76.039 triệu đồng.  

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND 

ngày 10/8/2022. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, 

UBND các xã nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã:  

- Đối với nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 

2022 thuộc 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện tiếp tục khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đảm bảo đủ điều kiện để UBND huyện 

trình thường trực HĐND huyện phân bổ số dự toán còn lại chưa được phân 

bổ chi tiết trước ngày 22/8/2022. Các quyết định phê duyệt dự toán, Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật yêu cầu các đơn vị gửi về UBND huyện qua phòng Tài chính - 

Kế hoạch chậm nhất ngày 21/8/2022 để tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân 

huyện phân bổ chi tiết. 

- UBND các xã rà soát, kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Ban phát triển thôn, bản; Ban 

giám sát cộng đồng xã; Tổ thẩm định xã đảm bảo theo quy định, đủ năng lực 

triển khai nhiệm vụ, hoàn thành trước ngày 20/8/2022, gửi các Quyết định về 

                                                 
1 Công văn số 803/UBND-TCKH ngày 04/07/2022 về giao nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư đối với các dự án 

khởi công mới năm 2022 thuộc 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Phong Thổ và Công văn số 

831/UBND-TCKH ngày 07/07/2022 về việc tham mưu, đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 
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UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm nhất ngày 20/8/2022 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- UBND các xã Huổi Luông, Ma Li Pho, Mường So, Khổng Lào được giao 

dự toán thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã: Tập trung rà 

soát, khẩn trương triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn 

mới xã. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến điều tra, khảo sát, đánh giá thực 

trạng các tiêu chí, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, xác định cụ thể 

trong quy hoạch.  

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đôn đốc việc thực hiện của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương theo các mốc thời gian nêu trên. Tổng hợp, tham 

mưu UBND huyện các thủ tục trình HĐND huyện thông qua và tham mưu 

UBND huyện phân bổ chi tiết số dự toán còn lại cho các cơ quan đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ, hoàn thành trước ngày 25/8/2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán tại Quyết định số 1781/QĐ-

UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện: Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết 

và khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện các dự án. 

3. Đề nghị Đảng ủy, HĐND các xã: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thực hiện 03 chương 

trình Mục tiêu quốc gia được giao cho xã mình triển khai, thực hiện, nhằm đạt 

mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và Chịu trách nhiệm kiểm điểm trước 

Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao do thiếu 

quyết liệt, thiếu chủ động để ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp báo 

cáo về các cơ quan đầu mối cấp tỉnh trước ngày 18 hàng tháng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (để b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- VP: V, P1, CV1;  

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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