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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 Trung 

ương giao là 3.340.703 triệu đồng, trong đó: 

- Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 

06/12/2021 là 2.498.375 triệu đồng. Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 

2275/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 là 2.498.375 triệu đồng, trong đó:  

+ Vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 1.267.800 triệu đồng, gồm: (i) 

Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 683.100 triệu đồng; (ii)  Vốn 

đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 536.000 triệu đồng; (iii) Vốn đầu tư từ nguồn thu 

xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng; (iv) Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách 

địa phương: 35.700 triệu đồng.  

+ Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 1.230.575 triệu đồng, gồm: (i)  

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

nước ngoài là 402.147 triệu đồng. 

- Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 

28/5/2022 về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia là 842.328 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 410.841 triệu đồng. 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 156.977 

triệu đồng. 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 274.510 

triệu đồng. 

2. Kế hoạch địa phương triển khai 

  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 

định số 2275/QĐ-BTC 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-
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HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022, 

UBND tỉnh Lạng Sơn 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 định1.  

 Đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 

653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

triển khai theo trình tự thủ tục tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 16/4/2022 

của Chính phủ, ngày 15/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1181/QĐ-

UBND về giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

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

3.344.300 triệu đồng, bằng 100,1% kế hoạch Trung ương giao, trong đó: 

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 1.271.397 triệu đồng, bằng 100,3% 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-BTC 

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 NSTW là 2.072.903 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. 

+ Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 842.428 triệu đồng (gồm: 

(i)Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi là 410.841 triệu đồng; (ii) Vốn Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 156.977 triệu đồng; (iii) Vốn Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 274.510 triệu đồng). 

3. Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 

                   
1 Các quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của UBND tỉnh, gồm: (1) Quyết định số 2399/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 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 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 phân bổ chi tiết kế hoạch 

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

tư công năm 2022 (đợt 3); (5) Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 (đợt 4). 
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Kế hoạch vốn NSTW năm 2021 (vốn nước ngoài) kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 3261/BKHĐT-

TH ngày 19/5/2022 là 13.050 triệu đồng cho Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi 

phục, cải tạo đường địa phương. 

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

1. Tổng số vốn đã được giao trong năm kế hoạch: 3.357.350 triệu đồng, 

trong đó: 

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy 

định: 13.050 triệu đồng.  

- Vốn kế hoạch năm 2022: 3.344.300 triệu đồng.   

2. Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/8/2022 (không bao gồm 

vốn CTMTQG) là 1.124.467 triệu đồng, đạt 45,01% kế hoạch Thủ tướng Chính 

phủ giao và 44,95% kế hoạch địa phương triển khai đầu năm.   

 Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31/8/2022 (bao gồm vốn 

CTMTQG) là 1.161.507 triệu đồng, đạt 34,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ 

và 34,73% kế hoạch địa phương triển khai đến nay, trong đó: 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: chưa giải ngân. 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm là 1.161.507 triệu đồng. 

3. Ước luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến 30/9/2022 là 1.537.996 triệu 

đồng, đạt 46% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch địa phương 

đã triển khai, trong đó: 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: chưa giải ngân. 

- Thanh toán vốn kế hoạch năm: 1.537.996 triệu đồng. 

4. Luỹ kế giải ngân ước đến 31/12/2022 là 3.190.868 triệu đồng, đạt 95% so 

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

(Chi tiết tại Biểu số 01a/TTKHN  kèm theo) 

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; các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về 

đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công2; các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính 

phủ3 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 sở, ngành, chủ đầu tư và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 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-
                   
 2 (1) 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; (2) 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. 

 3 (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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TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nguồn vốn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao kế hoạch vốn cho các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện thành phố. Hiện nay cấp huyện đã và đang tập trung hoàn 

thành công tác phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình. 

 Trong 8 tháng đầu năm các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn thực hiện 

nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, cụ thể: Tỉnh 

uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh4; HĐND tỉnh thực hiện giám sát tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 20225; UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện các giải 

pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 20226, ban hành các văn bản 

chỉ đạo về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công7, đồng thời cũng đã tổ chức 

các cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các công trình dự án để đôn đốc tiến độ và 

giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 đến 31/8/2022 là 1.161.507 triệu đồng, đạt 34,7% so với kế hoạch 

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

 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 

(giải ngân cùng kỳ đạt 42,6% kế hoạch), thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình ước 

08 tháng của cả nước (39,15% kế hoạch). 

 2. Nguyên nhân và các tồn tại, vướng mắc 

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia mới được Trung ương giao cuối tháng 5. UBND tỉnh giao kế hoạch vốn 

cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố. Hiện nay cấp huyện đã và 

đang tập trung hoàn thành công tác phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình. Do 

vậy ảnh hưởng tới kết quả giải ngân chung của tỉnh. 

- 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. 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án8 còn gặp khó khăn, 

vướng mắc, thời tiết mưa nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. 

- Tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt thấp (15,4% kế hoạch) là do nhiều nguyên 

                   
 4 Quyết định số 825-QĐ/TU ngày 26/4/2022 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn. 

 5 Quyết định số 421/QĐ-HĐND ngày 16/5/2022 và Kế hoạch số 423/KH-ĐGS ngày 16/5/2022 của Đoàn 

giám sát Ban Kinh tế -Ngân  sách HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

 6 (1) 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; (2) 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; (3) 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;... 

 7 Công văn số 1222/VP-KT ngày 25/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2022; Công văn 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;... 

 8 Dự án cải  tạo nâng  cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18) xin chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa bị kéo dài, ảnh hưởng đến công  tác  giải phóng mặt  bằng. Ngày 30/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã 

có Công văn số 480/TTg-NN chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng 28,34ha đất trồng lúa sang đất phi nông 

nghiệp để thực hiện Dự án.; Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn 

Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn;... 
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nhân, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan9, tuy nhiên 

chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan, gồm: (i) Thủ tục để thực hiện các dự án 

ODA rất phức tạp và mất nhiều thời gian (ii) Công tác GPMB cơ bản đã hoàn 

thành, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc tại một số vị trí cục bộ, làm ảnh hưởng 

chung tới dự án; (iii) Vướng mắc cơ chế giải ngân đối với Chương trình Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra (chủ đầu tư 

chưa thực hiện được thủ tục rút vốn do chưa có kết quả kiểm đếm của Kiểm toán 

nhà nước); (iv) Một số nguyên nhân khác10. 

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tuy nhiên hiện nay các bộ, cơ quan chủ quản chương trình chưa ban hành đầy 

đủ các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

 - Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: ngày 

01/8/2022 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 681/TTg-KTTH về việc thông báo 

danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội (đợt 2). Theo đó tỉnh Lạng Sơn dự kiến số vốn đầu tư từ 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 198.800 triệu đồng để đầu 

tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. Các dự án thuộc Chương trình đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư công. UBND tỉnh đã giao cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án để 

đảm bảo mục tiêu của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

 Riêng đối với dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80 hiện nay đang 

gặp vướng mắc về việc giao cơ quan chủ quản dự án. Thực hiện Công văn số 

678/TTg-KTTH  ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục và 

mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2022; Công văn số 

5314/VPCP-CN ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư Dự án nâng 

cấp QL4B đoạn Km18 -Km80, tỉnh Lạng Sơn trong Chương trình phục hồi và 

                   
9 Dịch bệch Covid-19 diễn biến phức tạp; ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều. 

10 (1) 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: (i) Hợp phần 1, 2 đang triển khai thi công tuy nhiên tiến độ thực hiện 

chưa đạt yêu cầu; (ii) Hợp phần 3 - Cơ sở hạ tầng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp triển khai còn chậm do 

phải chuyển chủ đầu tư; (iii) Hợp phần 4 - Nâng cao năng lực quản lý tài sản công chưa triển khai. 

(2) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8): Nhà thầu gặp khó khăn trong quá trình triển khai, do 

giá các nguyên vật liệu tăng cao, trong khi hợp đồng thi công là hợp đồng theo đơn giá cố định.  

(3) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 03 huyện Cao Lộc, 

Bình Gia, Lộc Bình (Dự án VILG): (i) 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, mặc dù dự 

án đã có khối lượng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các bước, do đó 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; (ii) 

Dự án tại thành phố Lạng Sơn chưa hoàn thành dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp đổi Giấy chứng 

nhận, nên chưa có tài liệu, dữ liệu mới để bàn giao xây dựng CSDL địa chính. 

(4) Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn: Dự án đã hoàn thành, đang thực 

hiện công tác kiểm toán độc lập toàn của dự án và các thủ tục liên quan đến yêu cầu của Nhà thài trợ (Thư không 

phản đối cho phép thanh toán tiền giữ lại theo hợp đồng) để làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn được giao. 

(5) Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phươn (LRAMP) đang thực hiện thủ tục 

phê duyệt phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay đối với phần vốn dư chênh lệch tỷ giá. 
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phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

tại Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 25/8/2022 về việc làm rõ một số nội dung Dự 

án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

  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 ở mức cao nhất, 

UBND tỉnh 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, căn cứ vào dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục đôn đốc các đơn vị cấp huyện đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giao dự toán chi 

tiết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng 

ngân sách đảm bảo đúng theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà 

nước và các quy định có liên quan. Đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn 

chủ động ban hành các hướng dẫn để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và 

giải ngân vốn. 

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

hợp với các cơ quan liên quan hằng 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. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác đôn đốc tiến độ thực hiện và 

giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022, tổ chức thực hiện kiểm tra một số dự 

án có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa giải ngân những tháng cuối năm 2022. 

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, giao cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo mục tiêu của 

Chương trình. 

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

trên địa bàn tỉnh năm 2022; 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. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 
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các dự án của chủ đầu tư. 

 Bẩy là, phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; 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 

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đẩy 

nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị 

một số nội dung sau: 

- Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án, 

công trình áp dụng cơ chế đặc thù theo điểm b, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu 

tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo khoản 1 Điều 34 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. 

- Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xem 

xét, tháo gỡ vướng mắc, sớm trình cấp có thẩm quyền giao cơ quan chủ quản dự 

án Nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80 để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 

mục tiêu của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

- UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 31/8/2022, 

theo đó UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem 

xét tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 129.185 triệu đồng kế 

hoạch vốn ODA năm 2022 (vốn NSTW cấp phát) do một số khó khăn, vướng mắc. 

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, LĐ-TBXH, NNPTNT, Y tế; 

- Ban Dân tộc; 

- 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 
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