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Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công  

6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 4990/BKHĐT-TH ngày 21/7/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn 

đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

I. Công tác triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ   

Triển khai 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, Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các văn bản 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; với tinh thần quyết tâm bứt phá, thực 

hiện đạt và vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2022, Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn 

đầu tư công đúng mục tiêu, cơ cấu, định mức và danh mục theo nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tỉnh đã ban hành Quyết định về những 

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 20221 trong đó xác định 

phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của 

tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban và ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo2; thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành cơ chế điều hành các dự 

                     

1 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 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. 

2 Quyết định số 825-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 01- 

QĐ/BCĐ ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 

điểm tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 
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án trọng điểm3, thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các dự án 

trong năm 20224; tổ chức các cuộc họp với chủ đầu tư, nhà đầu tư xác định 

nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch triển khai thực hiện dự án trọng điểm và dự án 

khởi công mới năm 2022 đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư xây dựng 

cụ thể kế hoạch triển khai thực hiện dự án chi tiết theo tháng, quý, năm5; chủ 

động ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đăng ký danh mục dự án dự 

kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế theo yêu cầu6. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp kiểm điểm 

tiến độ thực hiện dự án trọng điểm hằng quý, họp chuyên đề về công tác giải 

phóng mặt bằng hằng tháng; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự 

án; ban hành các văn bản đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công8; kiểm 

tra tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công của các huyện, thành phố và một số 

cơ quan đơn vị cùng với kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, xây dựng nông thôn mới; thực hiện rà soát, phân bổ, điều hòa kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án9 đảm bảo theo quy định của 

Luật Đầu tư công và khả năng triển khai thực hiện và giải ngân thực tế của dự 

án; rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ và 

đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

                     

3 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ 

chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2022. 

4 Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra và 

ban hành kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2022. 

5 Thông báo số 90/TB-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về kết luận họp xem xét, đôn đốc triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022. 

6 Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 165/UBND-KT ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội; Văn bản số 544/VP-THNC ngày 15/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Văn bản số 548/UBND-KT ngày 15/02/2022 của 

UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ  về việc đôn đốc triển khai quyết 

liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

7 Các Văn bản: số 572/VPCP-KTTH ngày 21/01/2022, 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022, các Công 

điện: số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022, số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

8  Văn bản số 1222/VP-KT ngày 25/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Văn bản số 461/UBND-KT ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Văn bản số 539/UBND-

KT ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; 

9 Các Quyết định của UBND  tỉnh: số 2399/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch 

phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân  sách nhà nước năm 2022; số 443/QĐ-UBND  ngày 14/3/2022 về việc 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 2); số 561/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc phân bổ 

chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công  năm  2022  (đợt 3); số 978/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về việc điều hòa kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022. 
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theo quy định10. 

II. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 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; trong đó: ngân sách Trung ương: 1.230.575 triệu đồng (gồm: vốn 

trong nước: 828.428 triệu đồng; vốn nước ngoài: 402.147 triệu đồng); ngân sách 

địa phương: 1.267.800 triệu đồng;  

Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/6/2022: 648.578 triệu đồng, đạt 26% 

kế hoạch (thấp hơn so với mức trung bình của cả nước: 29,15%), trong đó: ngân 

sách Trung ương: 249.659 triệu đồng, đạt 30,1% kế hoạch (gồm: vốn trong 

nước: 201.831 triệu đồng, đạt 24,3% kế hoạch; vốn nước ngoài: 47.828 triệu 

đồng, đạt 12% kế hoạch); ngân sách địa phương: 398.919 triệu đồng, đạt 31,5% 

kế hoạch (gồm: vốn cân đối tiêu chí: 313.540 triệu đồng, đạt 44%; vốn thu xổ số 

kiến thiết: 5.290 triệu đồng, đạt 41%; vốn thu sử dụng đất: 80.089 triệu đồng; 

đạt 15%). Kết quả giải ngân đến hết ngày 22/7/2022 là 786.696 triệu đồng, đạt 

31% kế hoạch; trong đó: ngân sách Trung ương: 341.136 triệu đồng, đạt 28% kế 

hoạch (gồm: vốn trong nước: 293.308 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch; vốn nước 

ngoài: 47.828 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch); ngân sách địa phương: 445.559 

triệu đồng, đạt 35% kế hoạch (gồm: vốn cân đối tiêu chí: 329.897 triệu đồng, đạt 

46%; vốn thu xổ số kiến thiết: 5.290 triệu đồng, đạt 41%; vốn thu sử dụng đất: 

110.372 triệu đồng; đạt 21%). 

(Chi tiết tại biểu 01 kèm theo) 

II. Một số khó khăn, vướng mắc 

1. Vướng mắc về thể chế tại các quy định của pháp luật có liên quan 

đến đầu tư công 

Quá trình triển khai thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây 

dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất Đai,... và các quy định của pháp luật liên 

quan phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách như: quy định 

về thẩm quyền phê duyệt phân bổ vốn ngân sách Trung ương chi tiết tới dự án 

thuộc phần vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý; việc lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án có chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất lúa; thời điểm xác định số liệu báo cáo giải ngân các dự án ODA giữa 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính11 (Chi tiết tại Biểu số 2) . 

                     

10 các Công văn của UBND tỉnh: số 317/UBND-KT ngày 23/3/2022 báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022; số 541/UBND-KT ngày 18/5/2022 về báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, các báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng, quý theo quy định. 

11 (1) Về thẩm quyền phê duyệt phân bổ vốn NSTW chi tiết tới dự án thuộc phần vốn NSTW do địa 

phương quản lý: Việc phân bổ chi tiết, điều hòa vốn NSTW do địa phương quản lý chưa thực sự phân cấp mạnh 

mẽ đến địa phương do vẫn phải chờ thủ tục phân bổ chi tiết, điều hòa mức vốn cho từng danh mục dự án của 

trung ương, địa phương không chủ động được trong tổng nguồn vốn đã phân cấp cho địa phương; (2) Về lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa: Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định "Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật đất 

đai" là chưa phù hợp thực tiễn, nhất là đối với các công trình giao thông nông thôn khi chỉ thực hiện thu hồi, 
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Hiện nay còn 04 dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 119/BC-UBND ngày 28/3/2022; số 

346a/UBND-KT ngày 30/3/2022; trong đó có 01 dự án điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn) và 03 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao chi 

tiết và hoàn thành cập nhật số liệu trên hệ thống đầu tư công quốc gia, gồm: 01 dự 

án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư (Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn 

Lãng, Văn Quan); 02 dự án bổ sung danh mục dự án chưa có trong danh mục báo 

cáo Quốc hội tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg đã hoàn thiện thủ tục đầu tư (Dự án 

xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 

với QL.31 -Cảng MỹAn (tỉnh Bắc Giang); Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và 

khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn). 

2. Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện dự án 

Mặc dù chịu nhiều tác động của việc biến động giá vật liệu, thời tiết mưa 

nhiều trong quý II năm 2022 và khó khăn trong việc nguồn thu sử dụng đất để 

phân bổ cho các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra, tuy nhiên các dự án 

ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương trong nước cơ bản đáp ứng được 

tiến độ đề ra, kết quả giải ngân đến vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung 

ương trong nước đến hết 22/7/2022 đều đạt 35% kế hoạch; 

Các dự án có tiến độ giải ngân chậm chủ yếu tập trung vào nhóm dự án vốn 

nước ngoài (ODA) với các nguyên nhân chính gồm: biến động giá vật liệu, giải 

phóng mặt bằng, quy định của Hiệp định vay và cơ chế tài chính của dự án, cụ thể 

như sau: 
- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả đầu ra (chưa giải ngân): căn cứ theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam 

và Ngân hàng Thế giới, việc giải ngân vốn của Chương trình phải căn cứ trên cơ 

sở báo cáo kết quả kiểm đếm thực hiện do Kiểm toán Nhà nước xác nhận. Hiện 

nay các công trình đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm đếm hoàn thành ngày 

30/6/2022 tuy nhiên chưa có báo cáo xác nhận kết quả để thực hiện thanh toán 

khối lượng. 

- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (giải ngân đạt 

9,5% kế hoạch): kết quả giải ngân thấp do công tác giải phóng mặt bằng đối với 

Hợp phần 1, 2 vẫn còn vướng mắc tại một số vị trí cục bộ12; Hợp phần 3 - Cơ sở 

hạ tầng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp triển khai còn chậm do thực hiện 

điều chỉnh dự án, việc lựa chọn các nhà thầu sử dụng vốn nước ngoài phải tuân 

                                                                

chuyển mục đích sử dụng diện tích đất lúa rất nhỏ; (3) Về thời điểm xác định số liệu báo cáo giải ngân các dự án 

ODA giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính: Số liệu báo cáo giải ngân (chung) theo báo cáo của Bộ Tài 

chính đến hết ngày 31/01 năm sau, tuy nhiên chưa phù hợp với các dự án ODA thực hiện cơ chế ghi thu, ghi chi 

đến hết "30 ngày kể từ ngày 31/01" theo quy định khoản 2 Điều 79 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
12 (1) Công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa -Vĩnh yên huyện Bình Gia tỉnh 

Lạng Sơn vướng mắc cục bộ; (2) Công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh yên 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao mặt bằng 41,24ha/41,32ha. 
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thủ các quy định của pháp luật đấu thầu trong nước và các quy định của nhà tài 

trợ. 

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố 
Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình (giải ngân đạt 

3,3% kế hoạch): Gói thầu thi công xây dựng CSDL đất đai của dự án không được 

thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng theo công đoạn thực hiện mà thực 

hiện nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra của dự án, CSDL của dự án phải được vận 

hành mới tiến hành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán. Vì vậy mặc dù nay dự 

án đã có khối lượng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các bước, nên khối lượng 

nghiệm thu chậm và đạt kết quả thấp, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện tiến 

độ, cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. 

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (giải ngân đạt 50% kế 

hoạch): Dự án hết thời gian Hiệp định ngày 30/6/2022 tuy nhiên tiến độ thi công 

chậm do một số hạng mục chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (các hồ 

Kai Hiển, xã Tân Thành thuộc huyện Hữu Lũng; Bó Chuông, xã Hoàng Đồng; 

Thâm Sỉnh, xã Mai Pha thuộc thành phố Lạng Sơn), giá các nguyên vật liệu tăng 

cao và ảnh hưởng mưa nhiều trong quý II năm 2022; UBND tỉnh Lạng Sơn đã có 

Công văn số 466/UBND-KT ngày 28/4/2022 đề xuất gia hạn Hiệp định và bổ 

sung danh mục hồ chứa tiềm năng vào Tiểu dự án; tuy nhiên đến nay chưa có văn 

bản chính thức từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ngoài ra, có 01 dự án dự kiến sử dụng vốn từ chương trình phục hồi 

phát triển kinh tế - xã hội hiện nay chưa thể triển khai thực hiện (Dự án Nâng 
cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn) UBND tỉnh đã rà soát, báo 

cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục dự án và mức vốn dự kiến bố trí vốn 

NSTW thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ, vốn ngân sách tỉnh đối ứng theo yêu cầu13. Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4122/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20/6/2022 gửi 

Văn phòng Chính phủ, trong đó đề nghị Văn phòng báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính rà soát, điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ về địa phương quản lý để đủ điều kiện giao 

UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án; tuy nhiên, đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo 

thực hiện. 

III. Nguyên nhân và giải pháp kiến nghị 

1. Nguyên nhân 

- Một số quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Đất Đai,... còn bất cập, chưa thực sự phân cấp mạnh cho địa phương 

để triển khai thực hiện; các dự án sử dụng vốn nước ngoài còn nhiều vướng mắc 

trong việc triển khai thực hiện do phải đảm bảo cả quy định trong nước và Hiệp 

ước, quy định quốc tế. 

                     
13các Văn bản số: 165/UBND-KT ngày 15/02/2022; số 212/UBND-KT ngày 25/02/2022; số 

255/UBND-KT ngày 07/3/222; số 429/UBND-KT ngày 19/4/2022. 
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- Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có sự biến động khó dự báo ảnh hưởng 

tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng; việc cập nhật, rà soát, công bố giá 

vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chưa phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị 

trường gây khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng; tiến độ thực hiện dự án còn 

bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng của lụt bão trong quý II/2022; 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, xây 

dựng, đất đai do số lượng dự án phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, 

thành phố khá lớn; một số dự án đang trong thời gian niêm yết phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng nên chưa có khối lượng thực hiện, có dự án chậm 

do vướng mắc về thủ tục chuyển đổi đất lúa, cập nhật danh mục vào quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 

- Tiến độ thực hiện nguồn thu sử dụng đất còn chưa đạt yêu cầu, kế hoạch 

đề ra, chưa có nguồn để giải ngân cho các dự án (ngân sách địa phương). 

2. Giải pháp, kiến nghị 

Trên cơ sở các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân chủ yếu đã chỉ ra, 

UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị một số giải pháp như sau: 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 

cáo cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh một số nội dung hạn chế, bất cập của 

Luật Đầu tư công về quy định về thẩm quyền phê duyệt phân bổ vốn ngân sách 

trung ương chi tiết tới dự án thuộc phần vốn ngân sách Trung ương do địa phương 

quản lý; Luật Bảo vệ môi trường về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa;  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính về thời điểm xác 

định số liệu kết quả giải ngân các dự án ODA đảm bảo các quy định hiện hành. 

- Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn việc giao địa phương quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông đối với Quốc lộ 4B với dự án Nâng cấp đoạn Km18-

Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn; kiến nghị Kiểm toán Nhà nước sớm ban hành 

báo cáo kết quả kiểm đếm đối với Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra. 

(Chi tiết tại biểu 02 kèm theo) 

- Giao kế hoạch trung hạn còn lại của 03 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu 

tư, đủ điều kiện giao chi tiết và hoàn thành cập nhật số liệu trên hệ thống đầu tư 

công quốc gia14. 

 Về giải pháp của địa phương: UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất để đảm 

bảo nguồn giải ngân cho các dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức 

nghiệm thu các hạng mục công trình, khối lượng thi công đã hoàn thành đủ điều 

kiện theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân kịp thời. Đối với 

                     

14 Dự Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan; Dự án Xây dựng tuyến đường 

giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 -Cảng MỹAn (tỉnh Bắc Giang); Dự án Đường 

Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phốLạng Sơn. 
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các dự án đã hoàn thành phải đẩy nhanh thủ tục quyết toán hoàn thành dự án 

theo quy định; tăng cường theo dõi, tiếp tục tổ chức họp định kỳ hằng tháng đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công 2022, kịp thời điều 

chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án không có khả năng giải ngân sang 

các dự án đang có nhu cầu vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt ở 

mức cao nhất; có biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc các chủ 

đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải hủy dự toán. Thành lập 

đoàn kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 

thấp so với kế hoạch vốn được giao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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