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Phần I 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố khóa XX kỳ họp thứ năm về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 
2018; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành 
phố khóa XX kỳ họp thứ năm về danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công năm 
2018. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã kịp thời ban hành quyết định về những 
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 2018; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, 
UBND các phường, xã, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục 
các dự án đầu tư được giao trong năm 2018. 

 Công tác phân bổ kế hoạch vốn cơ bản đúng mục đích, tập trung, kịp thời, 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ban hành quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 
2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án thuộc 
Chương trình xây dựng nông thôn mới,… để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất 
lượng công trình xây dựng, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề 
phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu 
triển khai các dự án, công trình được thuận lợi nhất. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt 
đồng bộ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục đảm bảo công 
khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện mặt bằng 
sạch cho các nhà thầu thi công. 

Công tác quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình luôn được quan 
tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm 
chủ đầu tư tuân thủ các quy định về thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng 
các công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện, giải ngân các nguồn vốn không để tồn đọng. 

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm chi; tích cực          
huy động các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác xúc 
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tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện một số dự án 
có quy mô lớn, có sức lan tỏa, tạo động lực cho đầu tư phát triển. Xem xét lựa chọn 
một số dự án đủ điều kiện để thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tiếp 
tục thực hiện phong trào “ nhà nước và nhân dân cùng làm” trong đầu tư xây dựng, 
chỉnh trang đô thị. 

II. CÔNG TÁC PHÂN BỔ VỐN VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN, THANH TOÁN VỐN 

1. Tình hình phân bổ, triển khai các nguồn vốn 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 là 142.199 triệu đồng (kế 
hoạch vốn được giao mới là 133.450 triệu đồng và kế hoạch vốn được kéo dài sang 
năm 2018 là 8.749 triệu đồng) bố trí cho 120 danh mục dự án (07 dự án cấp tỉnh 
quản lý; 67 dự án thành phố quản lý; 47 dự án phường, xã quản lý), trong đó:  

- Vốn do thành phố quản lý: 125.479 triệu đồng1, bố trí cho 74 danh mục dự 
án.  

- Vốn do phường, xã quản lý: 16.720 triệu đồng2, bố trí cho 47 danh mục dự 
án. 

UBND thành phố đã thực hiện giao, phân bổ kế hoạch vốn cho các chủ đầu 
tư kịp thời theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn; Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong 
năm 2018, dự án trọng điểm; thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết 
03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ vốn. 

2. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn 

Tổng kế hoạch vốn năm 2018 là 142.199 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực 
hiện 11 tháng đạt 122.693 triệu đồng, bằng 86% kế hoạch vốn; giải ngân, thanh 
toán đạt 88.520 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch vốn và bằng 72% khối lượng thực 
hiện. Ước giá trị khối lượng thực hiện năm 2018 là 199.283 triệu đồng đạt 140% 
kế hoạch vốn được giao, ước giá trị giải ngân năm 2018 là 132.448 triệu đồng bằng 
93% kế hoạch vốn và bằng 66% khối lượng thực hiện. Trong đó: 

a) Vốn do thành phố quản lý: Tổng kế hoạch vốn được giao 125.479 triệu 
đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 11 tháng đạt 117.265 triệu đồng, bằng 93% kế 
hoạch vốn; giải ngân, thanh toán đạt 83.093 triệu đồng, bằng 66% kế hoạch vốn và 
bằng 71% khối lượng thực hiện. Ước giá trị khối lượng thực hiện năm 2018 là 
182.563 triệu đồng đạt 145% kế hoạch vốn được giao, ước giá trị giải ngân năm 

                                                
1 Trong đó vốn ngân sách tỉnh 7.911 triệu đồng (vốn cân đối ngân sách tỉnh: 2.070 triệu đồng; nguồn thu phí: 
5.058triệu đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 783 triệu đồng); ngân sách thành phố 125.479 triệu đồng 
(trong đó vốn từ nguồn thu sử dụng đất 61.878 triệu đồng; Vốn tăng thu tiền sử dụng đất 24.048 triệu đồng; 
Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 7.900 triệu đồng; Vốn phân bổ theo NQ số 03/2016/NQ-HĐND 9.601 triệu 
đồng; Vốn CT mục tiêu quốc giá XD NTM 4.345 triệu đồng; Kinh phí theo NQ số 62-NQ/TU 5.000 triệu đồng; 
Vốn được kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018: 4.796,340 triệu đồng). 
2 Trong đó Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 8.202,000 triệu đồng; Vốn được kéo dài từ năm 2017 sang năm 
2018: 3.953,0336 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-
TTG giao KHV theo QĐ 624/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/4/2018: 3.640 triệu đồng; kết dư ngân sách 925 triệu 
đồng). 
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2018 là 115.727 triệu đồng bằng 93% kế hoạch vốn và bằng 63% khối lượng thực 
hiện. 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn là 7.911 triệu đồng (gồm 04 
dự án đã quyết toán; 03 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018). 
Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 7.216 triệu đồng, bằng 91% kế hoạch 
vốn. Ước giá trị giải ngân, thanh toán vốn năm 2018 là 7.999 triệu đồng bằng 
101% kế hoạch vốn. 

- Nguồn vốn từ tiền thu sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn 90.722 triệu đồng 
(giao mới 61.878 triệu đồng, chuyển nguồn 4.796 triệu đồng, bổ sung 24.048 triệu 
đồng). Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 50.980 triệu đồng, bằng 56 % kế 
hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân năm 2018 là 81.706 triệu đồng bằng 90% kế hoạch 
vốn. 

- Nguồn vốn kinh phí theo NQ số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013: Tổng kế hoạch 
vốn 5.000 triệu đồng, Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 4.497 triệu đồng, 
bằng 90 % kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân năm 2018 là 5.000 triệu đồng bằng 
100% kế hoạch vốn. 

- Nguồn vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Tổng kế hoạch vốn 7.900 triệu 
đồng, Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 7.700 triệu đồng, bằng 97 % kế 
hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân năm 2018 là 7.700 triệu đồng bằng 97% kế hoạch 
vốn. 

- Nguồn vốn được phân bổ theo NQ 03/2016/NQ-HĐND: Tổng kế hoạch vốn 
6.901 triệu đồng. Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 8.986 triệu đồng, bằng 
94% kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân năm 2018 là 9.601 triệu đồng bằng 100% 
kế hoạch vốn. 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG: Tổng kế hoạch vốn 4.345 triệu đồng 
(gồm 02 dự án đã quyết toán). Giá trị giải ngân, thanh toán 11 tháng đạt 3.713 triệu 
đồng, bằng 85 % kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân năm 2018 là 3.721 triệu đồng 
bằng 86% kế hoạch vốn. 

b) Vốn do phường, xã quản lý: Tổng kế hoạch vốn là 16.720 triệu đồng. Giá 
trị giải ngân, thanh toán 11 tháng năm 2018 đạt 5.427 triệu đồng, bằng 32% kế 
hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân, thanh toán năm 2018 đạt 16.720 triệu đồng, bằng 
100% kế hoạch vốn. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1) 

3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản 

Việc rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo 
Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện bố trí 
vốn theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên như: thanh toán nợ, chuyển tiếp, sau đó mới bố 
trí cho dự án khởi công mới thật sự cần thiết và các dự án chuẩn bị đầu tư. 

Nợ xây dựng cơ bản các dự án được phân bổ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, 
tính đến hết tháng 10 năm 2018 là 5.343 triệu đồng. Ước nợ xây dựng cơ bản tính 
đến hết năm 2018 là 11.029 triệu đồng. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản các dự 
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án được phân bổ từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn thực hiện 
chương trình mục tiêu gia xây dựng nông thôn mới. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công 

Đối với các dự án do thành phố quản lý: 

- Năm 2018, thành phố quản lý, phân bổ kế hoạch vốn cho 74 dự án. Kết quả 
thực hiện trong năm 2018 như sau: 

+ 04 dự án đã quyết toán trước 31/12/2017: Đã trình UBND tỉnh bố trí vốn 
thanh toán dứt điểm vốn nợ đọng xây dựng cơ bản.  

+ Đối với 33 dự án chuyển tiếp: Đã hoàn thành quyết toán 05 dự án3; Đang 
trong thời gian thẩm tra quyết toán 05 dự án4; Đã hoàn thành 17 dự án trong đó có 
09 dự án đang làm hồ sơ quyết toán và 08 dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh, 
bổ sung; 06 dự án đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. 

+ Đối với 16 danh mục dự án khởi công mới theo kế hoạch thì có 10 dự án, công 
trình được khởi công, thực hiện5; 04 dự án đang lập, thẩm định thiết kế bước 2, điều 
chỉnh vị trí xây dựng6; 01 dự án chuyển sang hình thức đối tác công - tư (PPP)7; 01 dự 
án tạm dừng thực hiện8 

+ Các dự án chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

- Tình hình triển khai 12 dự án trọng điểm, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ: 
(Chi tiết tại phụ lục số 3 kèm theo). 

2. Tình hình triển khai các dự án PPP 

Năm 2018, UBND thành phố ban hành 12 danh mục dự án đề xuất đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư (ppp).  

- Hiện nay có 01 dự án tạm dừng chưa thực hiện (Khu giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung); 01 dự án đã hoàn thành (Trường mầm non Hoàng Văn Thụ); 01 dự án 
chuẩn bị khởi công (Dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành 
phố Lạng Sơn).  

 - Dự án Trụ sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn: Đã trình thẩm định báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự kiến hoàn thành phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tháng 01/2019. 

                                                
3 Dự án: Trụ sở UBND xã Quảng Lạc; Mở rộng trường THCS xã Quảng Lạc; Trạm bơm Thỏ Thì thôn Quảng Hồng 
1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; Mở rộng trường mầm non xã Quảng Lạc; Cải tạo, sửa chữa khu nhà hành 
chính và nhà lớp học cũ trường mầm non Quảng Lạc. 
4 Dự án: Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoàng Đồng; Trạm y tế xã Quảng Lạc; 
Hệ thống xử lý nước thải chợ Giếng Vuông; Hệ thống thoát nước và đường nội bộ khu trung tâm xã Quảng Lạc. 
5 Công trình Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tam Thanh; Cải tạo, nâng cấp trường TH Mai Pha; Cải tạo, nâng cấp 
trường THCS Vĩnh Trại; Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc trụ sở UBND thành phố thành phòng tiếp công dân; 
Nâng cấp mở rộng đường Tổ Sơn; đường tiếp nối vào và khuôn viên cây xanh trường 2/9; Nâng cấp, cải tạo vỉa hè 
đường Trần Đăng Ninh (giai đoạn 2); Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Bắc Sơn; Nâng cấp, cải tạo trường THCS 
Hoàng Văn Thụ (giai đoạn 2); dự án đo đạc đất đai... 
6 Dự án: Kè suối Lao Ly; Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư 
Mỹ Sơn; Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào Tạo. 
7 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và TĐC Bến Bắc, phường Tam Thanh 
8 Dự án Xây dựng trung tâm quản lý, khai thác khu vực Hồ Nà Tâm 
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- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Hoàng Đồng - Tam Thanh: 
Hiện nay đã có Nhà đầu tư KoSy quan tâm, đã lập đề xuất sơ bộ gửi sở KHĐT thẩm định, 
điều chỉnh tên dự án là Khu đô thị KoSy Green Park, phường Tam Thanh, thành phố 
Lạng Sơn. UBND tỉnh đã có thông báo Nhất trí để Nhà đầu tư hoàn thiện Báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án với quy mô phù hợp. Hiện nay, Nhà đầu tư đã hoàn thiện 
hồ sơ trình sở KHĐT thẩm định. 

- Dự án Đường Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn: Đã có Nhà đầu tư quan 
tâm và đã chủ động lập đề xuất dự án, hiện tỉnh đang xem xét. 

- Còn lại 06 dự án khác9: Đang kêu gọi nhà đầu tư. 
IV. TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU 

TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; ĐẤU THẦU; QUYẾT TOÁN 

1. Tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án 

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị trực 
thuộc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư đối với 
các dự án chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. 
Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cơ bản được lập trên căn cứ pháp 
lý đầy đủ, áp dụng đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và định mức được công 
bố. 

Kết quả năm 2018 có 05 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư10; 02 dự 
án đã được phê duyệt đầu tư và đang thực hiện11; 04 dự án được phê duyệt điều 
chỉnh đầu tư12; 01 dự án phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bước 
2)13. 

UBND thành phố đã tổ chức thẩm định 57 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
và dự toán. Giá trị dự toán trình thẩm định là 72.696 triệu đồng, giá trị dự toán 
sau thẩm định là 69.572 triệu đồng, chênh lệch dự toán tăng là 64 triệu đồng, 
chênh lệch dự toán giảm là 3.188 triệu đồng.  

2. Tình hình lựa chọn nhà thầu 

Năm 2018, UBND thành phố đã tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu 17 lượt cho 16 dự án; tổ chức đấu thầu rộng rãi 15 gói thầu 
(14 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu dịch vụ tư vấn) và khởi công mới, triển khai 
thực hiện được 10 dự án, công trình.. 

                                                
9 Cụm công nghiệp Quảng Lạc; Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi qua khu du lịch sinh thái Đèo Giang kết nối với 
đường Bản Loỏng - Khánh Khê (đường tỉnh 235B) đi đến khu vực Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và thị trấn Văn 
Quan (huyện Văn Quan); Cầu Thác Trà và tuyến đường nhánh phía Tây thành phố kết nối khu vực Quảng Lạc với 
khu Tam Thanh, Hoàng Đồng; Nghĩa trang thành phố Lạng Sơn; Khu tái định cư dự án Khách sạn, sân golf Hoàng 
Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
10 Dự án Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các đường: Lê Lợi (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Bà Triệu), đường Bà Triệu (từ 
đường Lê Lợi đến Lý Thái Tổ); Cải tạo, sửa chữa  khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; Xử lý cục bộ hệ 
thống thoát nước tái định cư Phai Luông; Thay thế lắp đặt hệ thống trang trí chiếu sáng động Nhị - Tam Thanh; Cải 
tạo, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Xứ Nhu, phường Chi Lăng. 
11 Dự án Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 
phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Trần 
Đăng Ninh đến Bà Triệu); đường Bà Triệu (đoạn từ Lê Lợi đến Lý Thái Tổ) 
12 Dự án Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại; dự án Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Cải tạo, chỉnh trang 
một số tuyến vỉa hè (giai đoạn 2); Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hoàng Văn Thụ 
13 Dự án Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Văn Thụ (giai đoạn II). 
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3. Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào 
sử dụng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

Năm 2018, UBND thành phố và UBND các phường, xã đã thực hiện phê 
duyệt quyết toán 12 dự án: Tổng mức đầu tư là 37.307,4 triệu đồng; giá trị đề nghị 
quyết toán là 35.181,6 triệu đồng; giá trị quyết toán là 34.908,0 triệu đồng, chênh 
lệch giảm 273,6 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán (chi tiết tại phụ lục số 
4 kèm theo). 

Một số dự án đã hoàn thành trước 31/12/2017 nhưng chưa được quyết toán 
trong kỳ14. 

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém  
- Chất lượng sản phẩm thiết kế một số công trình chưa đảm bảo, dẫn đến phải 

điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự 
án. 

- Công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế. Chủ đầu tư đề xuất một số dự án chưa 
đảm bảo tính hiệu quả và khả thi, phải điều chỉnh, giảm danh mục và kế hoạch vốn 
trong năm. 

- Việc triển khai công tác khảo sát, thiết kế, điều chỉnh thiết kế, dự toán một 
số dự án còn chậm, chưa kịp thời; vẫn còn tồn tại một số công trình chuyển tiếp đã 
hoàn thành nhưng chậm quyết toán; việc lập hồ sơ hoàn thành, hoàn công một số dự 
án còn hạn chế.  

- Tiến độ thực hiện một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, công 
tác thẩm định các dự án còn chậm, thời gian kéo dài so với quy định, việc giải 
quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng được 
yêu cầu.  

- Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong việc thực 
hiện công tác quản lý dự án của Ban QLDA ĐTXD chưa thực sự khoa học. 

- Công tác phối hợp của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý sử dụng 
trong việc lập nhiệm vụ thiết kế và dự toán một số công trình vẫn còn có điểm bất 
cập, phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ 
thực hiện dự án; tăng khối lượng công việc cho các cơ quan chuyên môn.   

- Công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với các Sở, ngành trong thực hiện 
nhiệm vụ chưa chặt chẽ, hiệu quả.  

- Việc huy động đóng góp của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, 
xây dựng nông thôn mới chưa cao, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát 
triển còn hạn chế. 

2. Nguyên nhân  

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các danh mục dự án 
khởi công mới kéo dài, mất nhiều thời gian. 

                                                
14 Dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở HĐND-UBND thành phố; Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy (cũ) thành nhà làm việc các 
cơ quan; Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học và THCS Chi Lăng (cũ). 
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- Một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư, một số dự án sau khi khởi công chưa có mặt bằng sạch cho thi công. 

- Một số dự án chuẩn bị đầu tư chậm tiến độ do chưa xác định được địa điểm. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ đôi 
khi chưa được thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Việc lựa chọn một số đơn vị tư 
vấn thiết kế của Chủ đầu tư chưa phù hợp và chưa đạt hiệu quả cao. 

- Số lượng cán bộ của cơ quan chuyên môn thực hiện công tác thẩm định dự 
án, thiết kế, dự toán; công tác kiểm tra công tác nghiệm thu; cán bộ thẩm định chủ 
trương đầu tư, thẩm tra quyết toán công trình còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu 
cầu tiến độ công việc. 

- Kinh nghiệm, năng lực của một số cán bộ quản lý dự án, giám sát công 
trình chưa cao, chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao, còn tồn tại sai sót trong 
quá trình triển khai dự án. Chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác kiểm soát hồ sơ 
hoàn thành, hoàn công; chưa kiên quyết xử lý các nhà thầu theo hợp đồng đã ký 
kết, kiểm tra, giám sát công trình đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời. 

- Một số đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công còn hạn chế về 
năng lực thực tế. Một số nhà thầu thi công chưa tập trung nhân lực, thiết bị trong quá 
trình xây lắp, tiến độ thi công chậm; chưa tuân thủ hồ sơ trúng thầu và hợp đồng đã 
ký kết, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng công trình. 

- Khối lượng hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định nhiều, số lượng biên chế thiếu, 
phải kiêm nhiệm nhiều công việc, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện. 

 
Phần II 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 

 

1. Tổng nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn nguồn ngân sách thành phố năm 
2019: 161.014 triệu đồng 

Việc bố trí thực hiện theo nguyên tắc tập trung bố trí vốn thanh toán nợ đọng 
xây dựng cơ bản cho các dự án đã hoàn thành quyết toán trước 31/12/2018 và các dự 
án chuyển tiếp sang năm 2019, dự án cấp bách, cấp thiết, sau đó mới bố trí các dự án 
khởi công mới và chuẩn bị đầu tư trong năm 2019. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 nguồn cân đối ngân sách địa phương là 
161.014 triệu đồng. Trong đó: 

 - Vốn đầu tư cấp thành phố: 152.514 triệu đồng. Trong đó: 

 + Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 135.000 triệu đồng (chi đầu tư: 77.600 triệu 
đồng; chi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: 43.050 triệu đồng; chi cho công tác 
đo đạc đất đai: 14.350 triệu đồng). 

 + Vốn từ nguồn xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng. 

 + Vốn phân bổ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: 10.014 triệu đồng.  

 - Vốn đầu tư cấp xã: 8.500 triệu đồng (Vốn từ nguồn thu sử dụng đất). 

(Phụ lục số 5 kèm theo) 
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2. Tổng nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn Ngân sách trung ương thực hiện 
CT MTQG XDNTM năm 2019: 4.500 triệu đồng 

(Phụ lục số 6 kèm theo) 

3. Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác 
công tư (ppp): (Phụ lục số 7 kèm theo) 

4. Nhiệm vụ và giải pháp 

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành phải tích cực, chủ động, bám sát Nghị 
quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Nghị quyết cuả 
Thành ủy và HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2018, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ giữa các phòng, ban, các đơn vị trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, 
trong đó chú trọng các dự án của tỉnh giao làm chủ đầu tư, Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Tranh thủ sự giúp đỡ của UBND tỉnh và sở, ngành có liên 
quan, đồng thời khai thác, huy động các nguồn thu, thực hành tiết kiệm chi để có 
thêm nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển. 

4.2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đang thi công, đảm bảo chất 
lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các công trình. Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án 
chuẩn bị đầu tư. Quyết toán xong các dự án đã hoàn thành, khởi công xây dựng các 
công trình có trong danh mục được giao, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.  

4.3. Nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện trình tự, thủ 
tục đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ công trình. Các Chủ đầu tư 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật 
theo hồ sơ thiết kế, quy trình bảo hành, bảo trì công trình; tập trung hoàn thành thủ 
tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công cho các dự án đã có trong kế hoạch; 
tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án 
theo đúng các cam kết. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, kiểm soát thanh toán 
đúng quy trình, định mức, đơn giá, không gây phiền hà ách tắc, đảm bảo giải ngân 
hết kế hoạch vốn được giao, giảm thiếu thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. 

4.4. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các chủ đầu tư, phòng ban chuyên 
môn, các đơn vị phường, xã và các ngành của tỉnh có liên quan trong quá trình 
triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác 
bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ, đúng trình tự 
thủ tục, đúng chính sách pháp luật, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của 
công dân. Tạo điều kiện có mặt bằng sạch giao các nhà thầu thực hiện dự án.  

4.5. Tăng cường công tác gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ 
dự án thực hiện theo hình thức PPP. Thực hiện thu hút đầu tư một số dự án sử dụng 
vốn ngoài ngân sách. 

4.6. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, kiểm tra, rà soát, thực hiện điều chỉnh 
vốn đầu tư theo tình hình thực hiện thực tế, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.  

4.7. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng, 
các văn bản mới ban hành; thực hiện đấu thầu qua mạng theo văn bản hướng dẫn 
của UBND tỉnh, các Sở, Ngành. 
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4.8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực 
tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 
- VP HĐND tỉnh; 
- Cục Thống kê tỉnh (b/c); 
- Các Sở: KH-ĐT, Tài chính (b/c); 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu VT+HS kỳ họp. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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