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Hoà An, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Hòa An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP, ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (Tổ công 

tác), cụ thể như sau: 

 1. Tổ trưởng: Ông Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 2. Tổ phó: 

 - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 3. Các tổ viên: 

 - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trưởng phòng Dân tộc huyện; 

- Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;  

 - Giám đốc kho bạc Nhà nước Hòa An; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 4. Cơ quan thường trực của Tổ công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ làm việc của Tổ công tác: 

 1. Nhiệm vụ của Tổ công tác: 

- Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
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tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công. 

- Xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan có thành viên tham 

gia Tổ công tác. 

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân; đề xuất, kiến 

nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành 

Trung ương. 

2. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tổ công tác: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các 

cuộc hợp, chương trình làm việc của Tổ công tác. 

- Dự thảo các thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện - Tổ trưởng Tổ công tác. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của của Tổ trưởng Tổ công tác. 

3. Chế độ làm việc của Tổ công tác: 

- Thời gian tổ chức các cuộc họp, chương trình làm việc của Tổ công tác do 

Tổ trưởng Tổ công tác quyết định. 

- Tổ công tác được sử dụng công chức thuộc các phòng chuyên môn để thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Tổ công tác làm việc theo quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông, bà là thành viên Tổ công tác tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (Th/h); 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH(H). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Luân Chiến Công 
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