
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /BC-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 

(Kỳ báo cáo: tháng 4 năm 2022) 

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn 

1. Kế hoạch trung ương giao 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn được Thủ 

tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 là 

2.498.375 triệu đồng. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn được Bộ Tài 

chính giao tại Quyết định số 2275/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 là 2.502.675 triệu 

đồng; trong đó:  

- Vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 1.272.100 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 683.100 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 536.000 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng. 

+ Tổng số vốn vay trong năm: 40.000 triệu đồng (vay để bù đắp bội chi 

35.700 triệu đồng, vay để trả nợ gốc 4.300 triệu đồng). 

- Vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 1.230.575 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực) là 828.428 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài là 402.147 triệu đồng. 

2. Kế hoạch địa phương triển khai1 

  Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Thủ 

tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021, Quyết 

                   
1 (1) Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; (2) Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022; (3) 

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 

(đợt 2); (4) Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 (đợt 3). 
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định số 2275/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết số 

53/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 

2022, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư công nguồn 

NSNN năm 2022 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, chủ đầu 

tư dự án đảm bảo theo quy định. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã triển khai là 

2.501.972 triệu đồng, bằng 99,97% kế hoạch trung ương giao, trong đó: 

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 1.271.397 triệu đồng, bằng 99,94% kế 

hoạch trung ương giao, gồm: 

+ Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 683.100 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 536.000 triệu đồng. 

+ Vốn tỉnh vay lại là 39.297 triệu đồng (trong đó bội chi NSĐP là 35.700 

triệu đồng); vốn tỉnh vay lại chưa phân bổ hết theo Quyết định số 2275/QĐ-

UBND ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính là 703 triệu đồng (nguyên nhân: dự 

toán Bộ Tài chính giao là 40.000 triệu đồng, trong đó: vay để bù đắp bội chi 

35.700 triệu đồng, vay để trả nợ gốc 4.300 triệu đồng; tuy nhiên tỉnh Lạng Sơn 

đã sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí để trả nợ gốc các 

khoản vay, do vậy đã sử dụng 35.700 triệu đồng vay bù đắp bội chi và 3.596 

triệu đồng trong số 4.300 triệu đồng vay trả nợ gốc các khoản vay để phân bổ 

cho các dự án đảm bảo đúng tỷ lệ vay lại theo quy định của các Chương trình, 

dự án). 

- Vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 1.230.575 triệu đồng, bằng 100% 

kế hoạch trung ương giao, gồm: 

+ Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực): 828.428 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài (NSTW cấp phát): 402.147 triệu đồng. 

II. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 

1. Tổng số vốn đã được giao trong năm kế hoạch: 2.501.972 triệu đồng. 

2. Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/3/2022 là 301.505 triệu 

đồng, đạt 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai. 

3. Ước luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến 30/4/2022 là 450.000 triệu 

đồng, đạt 18% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai. 

4. Nhu cầu thanh toán vốn trong quý tiếp theo là 650.495 triệu đồng, luỹ kế 

giải ngân ước đến 30/6/2022 là 952.000 triệu đồng, đạt 38,1% so với kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai. 

(Chi tiết tại Biểu số 01a/TTKHN kèm theo) 
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III. Nhận xét, đánh giá 

 1. Kết quả đạt được 

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 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; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công; Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước 

ngoài; các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ2 và các văn bản đôn đốc của 

Bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt các văn bản chỉ đạo 

nêu trên tới các cở, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong 

quý I/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong 

đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư 

công năm 2022, Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2022 

và Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2022 và các 

văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 

 UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 cho từng dự án theo quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 

06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 đến 31/3/2022 là 301.505 triệu đồng, đạt 12% so với kế hoạch 

Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch địa phương triển khai. 

 2. Nguyên nhân và các tồn tại, vướng mắc 

 - Nguồn thu sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tiến độ thực hiện 

thu thực tế, hiện nay chưa có nguồn để nhập dự toán, do vậy tỷ lệ giải ngân đạt thấp. 

 - Trong quý I chủ yếu thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi 

công mới, điều chỉnh dự án. 

 - Giá cả một số hàng hoá, nguyên vật liệu trên thị trường biến động mạnh, 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp. 

  IV. Giải pháp và kiến nghị 

1. Giải pháp  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%, UBND tỉnh 

                   
2 (1) Công văn số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ; (2) Công văn số 

1993/VPCP-KTTH ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ; (3) Công văn số 904/VPCP-QHQT ngày 

01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; … 
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Lạng Sơn sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương tới các chủ 

đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ 

các giải pháp, cụ thể như sau: 

Một là phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 được cấp có thẩm 

quyền giao để có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo kế hoạch. 

Hai là giao các cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công chủ trì phối 

hợp với các cơ quan liên quan hàng quý họp đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, 

giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chủ động rà soát tham mưu điều chỉnh kế 

hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án đang có 

nhu cầu vốn trong phạm vi dự toán được giao. 

Ba là tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới trong 

lĩnh vực đầu tư công, đầu tư xây dựng để bảo đảm tuân thủ đúng quy định; kịp 

thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất với các bộ, 

ngành trung ương phương án giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền để 

không làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. 

Bốn là chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư 

đối với các dự án khởi công mới và điều chỉnh dự án, đồng thời phải nghiệm 

thu, giải ngân thanh toán ngay đối với những khối lượng đã hoàn thành. Thực 

hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ đối với dự án; để kịp thời chỉ đạo tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 Năm là vận hành có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh năm 2022; đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề định kỳ 

hằng tháng về công tác giải phóng mặt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc các dự án trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

 Sáu là xác định tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là một trong các tiêu chí để 

xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và 

cán bộ, công chức liên quan theo quy định. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ 

giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương 

có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thẩm định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 23/02/2022 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị về việc kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 tại Công văn số 

341/UBND-KT ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Bộ Tài chính xem xét tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục, rút ngắn thời gian 
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kiểm soát chi, rút vốn từ nhà tài trợ. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính; 

- Cục QLN&TCĐN - Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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