
    
   Kính gửi: 

     - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
             - UBND các huyện, thành phố; 

          - Các chủ đầu tư. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là kế hoạch trung 
hạn), 

Trên cơ sở báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch trung hạn và xây dựng kế 
hoạch năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 
Sở Tài chính rà soát, lập phương án điều chỉnh kế hoạch trung hạn, dự thảo Tờ 
trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch trung 
hạn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, có ý kiến cụ thể về phương án điều chỉnh 
kế hoạch trung hạn, một số nội dung chính cần rà soát như sau: 
 

1. Về tổng nguồn vốn 
Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn (không bao gồm dự phòng chưa 

phân bổ) theo phương án trình điều chỉnh tăng so với Nghị quyết 54/2017/NQ-

HĐND là 539,873 tỷ đồng, chi tiết cụ thể và lý do như sau: 
 

ST

T 

Nguồn vốn đầu 

tư 

KHTH 2016-2020 

Lý do tăng giảm so với 

NQ54 

Số phân bổ 

theo NQ 

54/2016/N

Q-HĐND 

Số phân bổ 

theo 

phương án 

điều chỉnh 

Chênh 

lệch số 

phân bổ 

1 2 3 4 5=4-3 6  

 
TỔNG SỐ 13.362.731 13.582.940 539,873 

 

1 

Đầu tư trong cân 

đối theo tiêu chí, 

định mức 

3.114.670 3.224.355 109.685 

Tăng do cập nhật số bội 

thu gđ 2016-2020 là 

948.290 theo Công văn 

1911/STC-QLNS ngày 

01/10/2018 (tại NQ 54 số 
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V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn. 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2018 
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này là 838.605) 

2 
Thu từ xổ số 

kiến thiết 
43.200 54.505 11.305 

Tăng do cập nhật theo 

Công văn 1911/STC-

QLNS ngày 01/10/2018 

3 
Đầu tư từ nguồn 

thu sử dụng đất 
1.502.138 1.831.116 648,642 

Tăng do các nguồn giảm 

khác chuyển sang, do cập 

nhật bổ sung danh mục 

mới trong 2018, cập nhật 

các thông tin điều chỉnh 

DA, tăng phân cấp cho 

chấp huyện (400 tỷ) 

4 

Nguồn thu phí 

bến bãi theo 

Quyết định số 

53/QĐ-UBND 

(trước đây là 

26/QĐ-UBND) 

1.313.914 863.945 (449.969) 
Giảm để phù hợp hơn với 

nguồn thu thực tế 

5 
Vốn Chương 

trình MTQG 
2.064.673 2.064.673 (0) 

 

6 

Hỗ trợ nhà ở cho 

người có công 

theo QĐ 22/QĐ-

TTg 

110.538 122.820 12.282 
Tăng do đã giao cả dự 

phòng 

7 

Vốn đầu tư theo 

các Chương 

trình MT 

1.791.630 1.791.630 - 
 

8 
Vốn nước ngoài 

(ODA) 
1.591.526 2.309.454 717.928 

Tăng theo số đang báo cáo 

trung ương theo yêu cầu 

của BKHĐT 

9 
Trái phiếu chính 

phủ 
1.230.442 1.230.442 - 

 

10 
Vay kho bạc 

Nhà nước 
200.000 

 
(400.000) Cập nhật theo Công văn 

1911/STC-QLNS ngày 

01/10/2018  và số giao 

thực tế năm 2016 11 
Vay Ngân hàng 

PT 
400.000 90.000 (110.000) 
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Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất theo phương án điều chỉnh nhu cầu sử 
dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019-2020 là 1.350 tỷ đồng (cấp tỉnh 950 tỷ 
đồng, cấp huyện 400 tỷ đồng); nguồn thu phí năm 2019-2020 là 238 tỷ đồng. 

2. Nội dung rà soát dự án cụ thể 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát cụ thể tất cả các thông tin liên quan đến 
dự án, chương trình, đề án được giao quản lý, giao làm chủ đầu tư, gồm: lũy kế 
vốn đã bố trí đến hết năm 2015; vốn bố trí năm 2016, 2017, 2018; giá trị quyết 
toán (nếu có, ghi ở cột ghi chú); kế hoạch trung hạn; tên chủ đầu tư; tổng mức đầu 
tư;... 

Đối với dự án đã quyết toán bố trí đủ 100% giá trị quyết toán, riêng đối với 

dự án còn thiếu dưới 200 triệu đồng dự kiến thanh toán từ nguồn dự phòng 2 tỷ 

đồng hằng năm tại Kho bạc nhà nước tỉnh; Đối với các dự án đến nay đã hoàn 

thành nhưng chưa quyết toán, bố trí trong trung hạn cơ bản chỉ đảm bảo khoảng 

90% giá trị khối lượng hoàn thành (số vốn còn thiếu bố trí trong giai đoạn sau); 

Đối với dự án đang triển khai, bố trí theo nguồn lực của tỉnh (số vốn còn thiếu bố 

trí trong giai đoạn sau). 

Hệ thống Biểu chi tiết từ Biểu số 1 đến Biểu số 8a được gửi kèm theo trên 

eOffice và trên Trang Thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Cổng thông tin 

điện tử tỉnh: http://sokhdt.langson.gov.vn/).  

3. Thời gian gửi văn bản tham gia ý kiến 

Các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trước ngày 23/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn các văn bản dự thảo (Dự 
thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu kèm theo) do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo trên cổng thông tin điện tử để các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân góp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.  

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng nghiệp vụ, TT XTĐT; 
- Cán bộ đầu mối (VVQ) đăng tải TT; 
- Lưu: VT, KTN. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

  

Lê Văn Thắng 
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