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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, 5 năm 

2021-2025 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

giải ngân vốn đầu tư công ngày 12/8/2020, Sở Kế hoach và Đầu tư tổ chức đoàn 

kiểm tra, làm việc với  một số sở, ban, ngành (chủ đầu tư) và UBND các huyện, 

thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, 5 năm 2021-2025 và lập 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại và với 

nội dung như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Tháng 8, tháng 9 năm 2020  

Thời gian và các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra, làm việc cụ thể, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau. 

2. Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan, đơn vị được kiểm tra hoặc mời đến làm 

việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Thành phần làm việc 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; các phòng: Tổng hợp, Kinh tế - 

Xã hội; Quản lý Đầu tư công; Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện Sở Tài chính. 

- Đại diện cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020 đến hết 31/8/2020: Kế hoạch vốn được bố trí, công tác phân bổ, giao kế 

hoạch vốn; tiến độ thực hiện dự án, công trình và tình hình giải ngân đến hết 

31/8/2020, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện. Đối với 

một số sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND huyện có tiến độ giải ngân một số 

nguồn vốn, công trình dự án chậm tiến độ, Sở sẽ mời làm việc trong tháng 

8/2020, thời điểm chốt số liệu báo cáo tính đến trước ngày dự họp theo giấy mời 

của Sở. 
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2. Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 

công năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025. 

3. Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng quy hoạch quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Kế hoạch số 

136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo 

phục vụ Đoàn kiểm tra và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, mời 

các thành phần liên quan dự làm việc. 

Gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 31/8/2020 (hoặc 

theo giấy mời làm việc có yêu cầu). 

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu các báo cáo của để chuẩn bị 

ý kiến tham gia. 

3. Phòng Quản lý Đầu tư công chủ trì chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm tra, 

phòng Tổng hợp, Kinh tế - Xã hội và phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách 

(thành viên Ban Quản lý dự án lập quy hoạch) phối hợp cung cấp báo cáo các 

nội dung liên quan./.   

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc và trực 

thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thộc sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

                     GIÁM ĐỐC 

 

  

       

                  Nguyễn Hữu Chiến 
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