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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc1p-Tydo-Hnhphüc

So: 5/f5O /UBND-DTDT

fJà IVáng, ngày /2 tháng 8 nàm 2019

V/v trin khai nhim vii cong tác
XDCB 6 tháng cuôi näm 2019

KInh gui:
- Các sà, ban, ngành;
- Kho bac Nba nithc Dà NAng;
- UBND các qun, huyn;
- Các chü dâu tu', dan vj diêu hành dçr an;
Triên khai Nghj quy& sé 251/NQ-HDND ngày 11/7/2019 cüa HDND thânh
phô ye diêu chinh ké hoach. von XDCB nAm 2019 và nhim vi cOng tác XDCB 6
tháng cuôi nàrn 2019; Chü tjch UBND thành ph có kiên niur sau:
1. Yêu cu các don vj can cr chxc nàng nhim vi duçc giao, trin khai thgrc
hin nghiCm ti1c Quyt djrth s 73 1/QD4JBND ngây 14/02/20 19 (Vê kC hoach den
bü giâi tOa các dir an nAm 2019); Quy& djnh so 852/QD-IJBNID ngày 21/02/2019
(V kê hoach triCn khai các cong trInh tr9ng dirn, dng 1rc giai don 20 16-2020
và cOng tác giài ngân kê hoch vn xay drng co ban nãm 2019) cüa UBND thành
ph và thirc hin các clii dao cüa UBND thành phô tai các Cong vn so
3485/UBND-TH ngày 28/5/2019 và Cong van so 3604/IJBND-TKTH ngày
03/6/2019; dng thi can cu k hoch vn diu chinh, bô sung ti Quyêt dnh so
ngày 1817/2019 cüa UBND thành pM trin khai thirc hin, phn
8183/Qdâu giãi ngãn hêt k hoach vn di.rc giao.
2. Các chü du tu', quãn 1 di.r an, UBND các qun huyn, các So chuyên
mon theo chtrc nAng nhim viii
- D.y nhanh tin d giâi phóng mt bng; cong tác l.p, thm djnh trInh phC
duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi truOng, phê duyt dci an, phC duyt icia ch9n
nhà thâu 1p thi& k ban v thi cOng dir toán, 1ira ch9n nhà th.0 thi cong sóm khO'i
cong các cong trinh, nh.t la các cOng trInh dng hrc, trQng diem...
- Khn truang cài thin tInh hInh, có giâi pháp riit ngn các cong vic dã
chm trC, các cOng vic sp dn nhm dam bâo trién khai các cong vic tiêp theo
theo dung kê hoach tién d dã phé duyt.
- Barn sat tin do, chü &ng pMi hçip các co quan lien quan d xir 1 các M
so, thu tVc vâ kjp thai xir ly các khó khän, vuOng m.c.
-' Rà soát các thu tic d trin khai song song nhm riit ngn thi gian hoàn
thin hO so.
- Dy nhanh, tin dO hoàn thành các h so d trInh thm dnh, phê duyt
- _quyêt toan4i,r án."En..dc các dan vj thi cOng dy nhanh tin d thi cOng các cOng
trInh chuyên tiêp, nhât là các cOng trInh di,r kiên hoàn thành trong 11am 2019.

- Khn truong thixc hin cong tác chuin bj du tu các cong trInh dâ b trI
von chuân bi dau tu nàrn 2019 de dam báo dx an dâu tu du'gc phê duyt den ngày
31/10/2019 nhãm dü diêu kin bO trI von triên khai trong nAm 2020.
- Thirc hin tt cong tác giám sat thi công, dam bào tin d vâ cht lucmg
cong trInh, chông lang p.iI, that thoát.
3. Các chü dâu tu, quân 1 dir an:
- PhM hçip ch.t cite vói UBND các qun, huyn d có k hoach chi ti& giái
tôa den bii, tp trung cho nhQng khu vrc dang triên khai thi cong và phü hçip vói
tiên d thi cong cong trInh.
- Thumg xuyên theo döi tin d thirc hin các dci an d kjp thyi d xut diu
chuyn von nhirng cong trmnh không có khá nàng giãi ngân h& hoach dê bô
sung cho các cong trInh dã có quyt toán, có kMi lugng hoàn thành, cOng trinh c.n
day nhanh tiên d; gi'ri S& Kê hoach vâ Du ttr kiêm tra, dê xut UBND thành phô.
4. Di v&i cac dir an có giá trj dn b vuçct giá trj phê duyt: Giao chü du
tu, quàn 1 dci an chü trI, khãn truang phi hqp vói UBND các qun, huyn (Ban
Giâi phóng m.t bang các qun, huyn) hoàn thành các thu tic diu chinh dci an d
giâi ngân kê hoach vn ducrc giao.
5. UBND các qun, huyn tip t1c rà soát các dci an dâ ducic b tn von nãm
2019 tü nguôn von phârt cap cho qun, huyn; trinh HDND qun, huyn dê diêu
chinh ni b nhm sm giài ngân ht k hoach vOn d bô tn, nhât là các cong trInh
h6 trg dâu tu theo chucug trInh nông thôn mâi trên da bàn huyn Hôa Vang và
chuân bj dâu tu cho các dci an dci ki&i trin khai trong nàm 2020 theo nguôn von
và các 1mb vixc dã ducc phân cp.
6. S& K hoach và Du tu tip tcic thcrc hin quán l d.0 tu và xir l nci d9ng
XDCB ti'r nguOn von ng;an sách nhà nuOc, tránh gay ng d9ng XDCB theo chi dao
cüa Thu tuông ChInh phü. Dam baa thcrc hin phê duyt dci an và b tn vOn dâu tu
dixçc tp trung dê hoàn tành dci an trong thai gian thm nht nhm giâm that thoát
lAng phi và nâng cao hiu qua du tu.
7. S Tài nguyen và MOi truông tip tc tang cung quán 1 nhà nuc ye d.t
dai, môi trung, dO thj; có bin pháp kh&c phic và xr 1 trit dê các diem nóng ye
ô nhiêm mOi truà'ng.
Nhn duçic van bàn nay, yêu cu Thu trithng các dcrn vj có lien quan khân
truung to ch(rc, triên kha thirc hin./—
Nrin/qin:
- Nhu' trén;
- CT, các PCI LJBND TP;
- CVP, các PCVP;
Các phOng: DTDT, KTTC;
- Luu: VT, DTDT.
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