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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về thực hiện ñầu tư công năm 2018
Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ ñộng ñiều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
quản lý ñầu tư, xử lý nợ ñọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và vốn
trái phiếu Chính phủ, về lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020,
triển khai Luật ðầu tư công,... nhằm nâng cao hiệu quả ñầu tư công, thực hiện tốt
kế hoạch ñầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành,
các huyện, thị xã, thành phố Huế, các ban quản lý dự án, các chủ ñầu tư thực hiện
những nội dung như sau:
1. Công tác giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2018:
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương tổ chức giao kế hoạch
vốn ñầu tư công năm 2018 sau khi ñược HðND huyện, thị xã, thành phố Huế thông qua,
ñảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành
ñã quyết toán và các dự án ñã hoàn thành, bàn giao ñưa vào sử dụng ñến trước ngày
31/12/2017, các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới.
Trong năm 2018, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị ñầu tư ñể tổ chức lập, thẩm ñịnh,
quyết ñịnh ñầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019.
Chủ ñầu tư không ñược yêu cầu doanh nghiệp tự ứng trước vốn thực hiện các dự án
ngoài kế hoạch, thực hiện khối lượng ngoài kế hoạch ñã ñược thông báo vốn, chưa
cân ñối ñược vốn.
2. Công tác quản lý ñầu tư công:
a) Quản lý việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt chủ trương ñầu tư, nguồn vốn ñầu tư,
quyết ñịnh ñầu tư, ñiều chỉnh dự án ñầu tư:
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban quản lý
dự án, chủ ñầu tư sử dụng nguồn vốn ñầu tư công kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm ñịnh,
phê duyệt chủ trương ñầu tư, quyết ñịnh ñầu tư và ñiều chỉnh các dự án ñầu tư công
theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
các biện pháp xử lý nợ ñọng xây dựng cơ bản nguồn vốn ñầu tư công và Nghị ñịnh
136/2015/Nð-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật ðầu tư công.
Thực hiện nghiêm các quy ñịnh về thẩm ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn;
tuyệt ñối không ñược phê duyệt chủ trương ñầu tư và quyết ñịnh ñầu tư nếu không
xác ñịnh rõ ñược nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn. ðối với các dự án ñã ñược cấp
có thẩm quyền thẩm ñịnh nguồn vốn, chỉ ñược phê duyệt chủ trương ñầu tư và quyết
ñịnh ñầu tư trong hạn mức vốn ñã ñược thẩm ñịnh của từng nguồn vốn.

