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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân  

vốn đầu tư công năm 2022 

 

Ngày 24/8/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa 

học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Kho bạc Nhà nước, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Văn phòng UBND tỉnh, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng 

giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Công ty Điện lực Lạng Sơn. Sau 

khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các thành phần dự họp, 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư 

công đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tạo thuận lợi thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Trên cơ 

sở kết quả kiểm tra thực địa một số dự án trong các ngày 22, 23/8/2022 và báo 

cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy cơ bản các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, bám sát chỉ đạo của tỉnh và đạt 

được một số kết quả nhất định. Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương những chủ đầu 

tư, đơn vị đã có sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và đạt kết quả giải 

ngân cao, điển hình như huyện: Văn Lãng, Chi Lăng và một số đơn vị khối tỉnh 

với tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 80% kế hoạch, đồng thời phê bình những đơn vị 

có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, nhất là nhóm dự án hoàn thành trước 31/12/2021, 

nhóm dự án chuyển tiếp.  

Tuy nhiên về tổng thể tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công vẫn 

còn chậm, đến ngày 19/8/2022 tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh mới đạt 37,4% kế 

hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 41,4%), thấp hơn mức bình 

quân chung của cả nước, trong đó nguồn vốn ODA giải ngân rất chậm chỉ đạt 

12,9% kế hoạch. Kết quả giải thấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, ngoài 

nguyên nhân khách quan như: thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng của mưa bão trong 
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quý II/2022, giá cả nhiên liệu, vật liệu tăng cao, vướng mắc cơ chế chính sách và 

quy định của Hiệp định vay (các dự án ODA), nguồn vốn thu từ sử dụng đất 

chưa đảm bảo… còn có những nguyên nhân chủ quan như: nhiều chủ đầu tư 

chưa bám sát chỉ đạo của tỉnh, chưa thực sự chủ động, quyết liệt; công tác quy 

hoạch, thủ tục đầu tư chưa đảm bảo tiến độ; vướng mắc về giải phóng mặt bằng 

còn chậm được giải quyết; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan thiếu 

chặt chẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung... 

UBND tỉnh cơ bản đồng ý với các giải pháp, đề xuất của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại báo cáo chung. Để bảo đảm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 

2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, Lãnh 

đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 

chủ đầu tư và đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, 

mục tiêu, giải pháp sau: 

 1. Về mục tiêu trước mắt chia thành 02 mốc cụ thể như sau: 

 a) Đến hết 31/8/2022: phấn đấu giải ngân tối thiểu thêm 5%, đạt 42% kế 

hoạch vốn. Qua rà soát khả năng giải ngân của các chủ đầu tư, giao nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

  - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phấn đấu giải ngân khoảng 80 

tỷ đồng, trong đó: Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn giải ngân 30 

tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và khối lượng xây dựng, Dự án cải 

tạo nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km 3+700 đến Km18 giải ngân 30 tỷ đồng, các 

dự án khác do Ban làm chủ đầu tư giải ngân 20 tỷ đồng. 

 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn phấn đấu giải ngân 15 tỷ 

đồng. 

 - Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông phấn đấu giải ngân 

06 tỷ đồng. 

 - Sở Tài chính thực hiện thủ tục giải ngân cho Quỹ phát triển đất 30 tỷ 

đồng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành tham mưu UBND tỉnh 

phân bổ kế hoạch vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy 

chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ 

địa chính thường xuyên năm 2022 (Kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 30,53 

tỷ đồng).  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động chuẩn bị hồ sơ thanh toán, căn cứ 

Quyết định giao vốn chi tiết của UBND tỉnh thực hiện ngay việc thanh toán khối 

lượng cho các dự án xong trước ngày 31/8/2022. 

b) Đến hết 30/9/2022 giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn: 

- Đối với nhóm dự án hoàn thành trước 31/12/2021 giải ngân thấp và chưa 

giải ngân: yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự 

án, hợp đồng dự án, hồ sơ quyết toán, chuyển tài khoản tạm giữ tại kho bạc đối 

với chi phí bảo hành công trình, đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn. 
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Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu 

của UBND tỉnh tại Công văn số 100/UBND-KT ngày 24/01/2022 đối với công 

tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trước 31/12/2021. 

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự 

án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đến hết ngày 30/9/2022 

giải ngân đạt tối thiểu 60%, kể cả các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương thực hiện thủ tục chi trả kinh phí 

rà phá bom mìn vật nổ, giải ngân thanh toán các khối lượng công việc đã đủ điều 

kiện đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư. 

 2. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong 

công tác giải phóng mặt bằng dự án; chủ động giải quyết kịp thời hoặc báo cáo 

cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc, không để tình trạng dự 

án đợi mặt bằng để thi công.  

Cụ thể đối với một số dự án được phân bổ ngồn vốn lớn nhưng giải ngân 

chậm: 

a) Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), 

huyện Cao Lộc: 

 - UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn đẩy 

nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục và di chuyển công 

trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến (đường điện 0,4kV, đường dây viễn thông...), 

tuyên truyền vận động các hộ dân ủng hộ và bàn giao dứt điểm các vị trí còn 

vướng mắc trong khu vực đang triển khai thực hiện như: vị trí tuyến tránh qua 

trung tâm xã Hải Yến, đoạn tuyến mở mới qua trung tâm xã Cao Lâu, 02 vị trí 

cầu Co Phường và cầu Bản Sâm, mỏ đất đắp Km20. Hoàn thành và bàn giao cho 

chủ đầu tư tước ngày 05/9/2022. 

- UBND huyện Cao Lộc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh rà soát, xác định các đoạn tuyến cụ thể theo kế hoạch thi công, 

xây dựng kế hoạch chi tiết để lập, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư; thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án 

đảm bảo tiến độ. 

b) Đối với Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km 3+700 đến 

Km18):  

UBND huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình tập trung chỉ đạo, đôn đốc: 

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các vị trí xây dựng cầu trên 

tuyến, gồm: cầu Pang Vài và cầu Khuổi Sát (thuộc xã Gia Cát huyện Cao Lộc); 

vị trí bãi đổ đất trong khu tái định cư 12ha và đoạn tuyến Km14+00 - 

Km14+700 (huyện Lộc Bình) để đáp ứng yêu cầu thi công trước mắt của dự án. 

- Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công di chuyển công trình đường dây điện, 

viễn thông khẩn trương hoàn thành việc di dời công trình để bàn giao mặt bằng 

xây dựng công trình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để phục vụ 

bố trí tái định cư giải phóng mặt bằng cho dự án. 
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3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và 

đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 983/UBND-KT ngày 18/8/2022 về việc tập trung triển khai các 

biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, bám 

sát tiến độ giải ngân chung của cả nước để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có 

giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý, bảo đảm tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn 

mức bình quân chung của cả nước.  

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện báo cáo nhanh tình hình giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2022 hằng tuần, gửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 

nắm, chỉ đạo kịp thời. 

Các chủ đầu tư gắn nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công với trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, coi đây là một tiêu chí để xét mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ cuối năm của cán bộ, công chức./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các chủ đầu tư (danh sách kèm theo); 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 

 
Vũ Quang Khánh 
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