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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về 

phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2022 - 2025 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

về phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2022 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban 

hành Kế hoạch như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 

202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi 

đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

giai đoạn 2022 - 2025 tới các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, công 

chức, viên chức và người lao động tham gia tích cực thực hiện giải ngân vốn đầu 

tư công. 

2. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 202/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh. 

3. Thông qua phong trào thi đua, thực hiện biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có những giải pháp để hoàn 

thành công tác giải ngân vốn đầu tư công. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

1. Tham mưu, bố trí kinh phí đẩy nhanh tiến giải ngân vốn đầu tư công để 

đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 

được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh. 

2. Thi đua đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu 

quả vốn đầu tư công. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng dự án để kịp thời tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán 

bộ, công chức được phân công phụ trách. 

3. Cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm 

thủ tục thực hiện nhanh gọn và đúng theo quy định của pháp luật về chuẩn bị 

đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Đầu tư công tham mưu cho Sở:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình, tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của 

các chủ đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án, phân nhóm từng dự án đang gặp 

khó khăn, vướng mắc để từ đó đề ra các phương án giải quyết có hiệu quả; tiến 

hành giao ban định kỳ để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao hàng năm. 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế 

hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có 

tiến độ giải ngân nhanh và có nhu cầu được bổ sung, tránh tình trạng bị thu hồi, 

điều chuyển vốn sang địa bàn khác (đối với nguồn vốn trung ương); ưu tiên tập 

trung điều chuyển cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng hoàn thành 

trong từng năm. 

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn định kỳ hàng tháng, hàng 

quý, hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân của các công trình, dự 

án trên địa bàn tỉnh. 

2. Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp 

triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, phối hợp với các phòng chuyên môn và 

đơn vị thuộc Sở xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch số 202/KH-

UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh theo định kỳ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TT XTĐT; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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