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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 

 

Ngày 11/9/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 
Thành phần dự họp gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và 
Đào tạo, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND 
tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và Công ty cổ phần Cấp thoát 
nước Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ giải 
ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, ý kiến tham gia của các thành phần dự 
họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung 

Công tác giải ngân thanh toán là một nội dung quan trọng trong triển khai 
kế hoạch đầu tư công hằng năm; việc giải ngân tốt sẽ tạo động lực thúc đẩy tiến 
độ các công trình, dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao 
hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời người dân cũng sẽ được 
hưởng lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư của Nhà nước sớm hơn, đặc biệt đối 
với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Vì vậy, thời gian qua 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như UBND tỉnh 
đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư, cơ quan liên quan 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2019 công tác giao danh mục, 
kế hoạch vốn của tỉnh, đặc biệt là vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đã 
được đẩy nhanh hơn các năm trước từ 2-3 tháng, tạo sự chủ động cho các đơn vị 
thực hiện; đồng thời, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng cũng được UBND 
tỉnh và các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tổ chức họp định kỳ chỉ đạo 
hằng tháng. Với những thay đổi tích cực đó, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các chủ 
đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan nên kết quả giải 
ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh đến hết tháng 8/2019 đạt khá cao, thuộc 
nhóm dẫn đầu trong cả nước (đạt xấp xỉ 70% kế hoạch vốn Chính phủ giao và 
trên 55% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao). UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố 
gắng của các cơ quan liên quan cũng như bản báo cáo tổng hợp của Kho bạc Nhà 
nước đã khái quát tổng thể tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, chỉ ra 
những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc 
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phục trong thời gian tới. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 
2019 vẫn còn một số mặt hạn chế như báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chỉ 
ra, lưu ý đặc biệt một số nội dung sau:  

(1) Mặc dù tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đến thời điểm hiện nay đạt khá 
nhưng không đều giữa các nguồn vốn, các chủ đầu tư, các huyện, trong đó thành 
phố Lạng Sơn có tỷ lệ vốn giải ngân thấp nhất (chỉ đạt trên 21%). Một số nguồn 
vốn đạt tỷ lệ giải ngân thấp: Nguồn thu sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện 
(39%), nguồn xổ số kiến thiết (30%), thu phí cửa khẩu (33%), chi khác ngân sách 
tỉnh (19%), vốn ngoài nước (34%), vốn kéo dài thực hiện sang năm 2019 (36%), 
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (0%), Chương trình mục tiêu y tế - 
dân số (0%)... Từ đó cho thấy việc thực hiện kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo của người 
đứng đầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và một số huyện, thành phố còn yếu. 

(2) Tuy đã sắp hết quý III/2019 nhưng vẫn còn một số công trình, dự án 
chưa được cấp vốn trên thực tế (do chưa có nguồn để nhập dự toán); một số 
nguồn vốn trung ương giao chậm (dự án Hạ tầng cơ bản cho các tỉnh Đông Bắc: 
Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn); có dự án đến nay vẫn không được 
giao đủ vốn, thậm chí vẫn chưa được giao vốn (Chương trình mở rộng quy mô vệ 
sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả) gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ giải 
ngân thanh toán. 

(3) Một số huyện còn chủ quan, tuy kế hoạch vốn, chủ trương đầu tư các dự 
án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được UBND tỉnh phê duyệt sớm 
hơn thường lệ từ 2-3 tháng nhưng tiến độ triển khai thực tế không cải thiện rõ rệt 
so với năm 2018 (đến ngày 15/6/2019 vẫn còn 87 công trình thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia chưa khởi công). Một số huyện xác định danh mục công 
trình còn thiếu chính xác, phải thực hiện điều chỉnh bổ sung nhưng trình thẩm 
định, phê duyệt còn chậm (trong tháng 7, 8 mới có văn bản đề nghị điều chỉnh). 

(4) Một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư: điều chỉnh dự án, thiết 
kế dự toán, tổ chức xin ý kiến và nhà tài trợ cho ý kiến còn chậm (Dự án Hệ thống 
xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn) đã ảnh hưởng lớn tới tiến độ giải ngân kế 
hoạch vốn được giao. 

Tuy tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt tương đối cao, nhưng thực chất một 
phần lớn là thanh toán khối lượng từ năm 2018, từ các công trình chuyển tiếp, 
phần thanh toán khối lượng thực hiện trong năm 2019 còn ít; nguy cơ không giải 
ngân hết một số nguồn vốn vẫn hiện hữu. Về các hạn chế trên, bên cạnh nguyên 
nhân khách quan còn có phần chủ quan từ các chủ đầu tư, UBND các huyện, 
thành phố như đã chỉ ra cần được rút kinh nghiệm nghiêm túc.  

2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong trong các tháng còn lại 
của năm 2019. 

a) UBND tỉnh thống nhất với 7 nhóm giải pháp mà Kho bạc Nhà nước tỉnh 
đã đưa ra để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm 2019. 
Yêu cầu các các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố 
triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể như sau: 
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(1) Yêu cầu các Chủ đầu tư sau khi nghiệm thu phải lập bảng kê khối lượng 
hoàn thành theo mẫu quy định, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng 
được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, không dồn 
vốn cuối năm mới thanh toán (theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 
03/8/2017 của Chính phủ). Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh tạm dừng hoặc xét thứ 
tự ưu tiên giải ngân cho dự án chấp hành đúng thời gian gửi hồ sơ theo Nghị 
quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. 

(2) Các chủ đầu tư cam kết, báo cáo với UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và 
Đầu tư) tiến độ, dự kiến khối lượng thực hiện cả năm để xác định khả năng giải 
ngân kế hoạch vốn. Kịp thời báo cáo các dự án không có khả năng giải ngân hết 
kế hoạch vốn trong năm 2019 để thực hiện điều chuyển sang các dự án khác có 
nhu cầu, thời gian chốt số liệu, báo cáo đến hết tháng 9/2019. 

(3) Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thu 
ngân sách và cân đối đủ nguồn để nhập dự toán vào TABMIS (đã có mã dự án). 

(4) Đối với các dự án khởi công mới, yêu cầu các chủ đầu tư lập ngay hồ sơ 
cấp mã số dự án để có mã dự án nhập TABMIS, đảm bảo khi ký kết hợp đồng là 
có thể giải ngân được ngay. 

 (5) Đối với một số dự án sử dụng vốn ODA: 

          - Dự án LRAMP - Hợp phần 1 Khôi phục, cải tạo đường địa phương: Sở 
Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán 
hết phần vốn đã được giao để có cơ sở đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cấp nốt kế 
hoạch vốn còn lại của năm 2019 là 9,7 tỷ đồng. 

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có văn bản (hoặc 
tham mưu UBND tỉnh nếu cần thiết) đề nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển vốn 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 
cho tỉnh Lạng Sơn để có nguồn thanh toán cho các khối lượng đã hoàn thành. 

- Dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn: Yêu cầu Công ty cổ 
phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu 
các gói thầu còn lại, đôn đốc tiến độ các gói thầu đang triển khai để có cơ sở giải 
ngân số vốn đã được cấp năm 2019. 

(6) UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án để thực hiện chi trả, khẩn trương 
giao mặt bằng cho đơn vị thi công; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 
xử lý các nội dung vướng mắc. 

(7) Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đối với các dự án phải thực 
hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ 
chức thực hiện để có đủ điều kiện giải ngân theo quy định. 

b) Ngoài 7 nhóm giải pháp, nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các chủ 
đầu tư công trình, dự án đầu tư công và cơ quan liên quan thực hiện tốt một số 
một số nội dung sau: 

(1) Yêu cầu các chủ đầu tư, các huyện tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ 
thi công công trình, dự án do đơn vị quản lý, đặc biệt là các dự án thuộc Chương 
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trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững; phối hợp tốt với các sở, ngành chức năng để xử lý 
vướng mắc về giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo cơ 
chế họp chuyên đề hằng tháng. Trong thực hiện giải phóng mặt bằng cần tránh tư 
tưởng “dễ làm, khó bỏ”. Các huyện, thành phố phải có kế hoạch cụ thể, đảm bảo 
tính khả thi, lãnh đạo đơn vị phải quan tâm sâu sát nhiệm vụ, lựa chọn cán bộ có 
đủ năng lực, phẩm chất để đảm nhiệm công việc. 

(2) Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ thu ngân sách (thu từ đấu giá đất và các nguồn thu khác đã đưa vào 
cân đối) để có nguồn nhập dự toán cho các dự án đầu tư chưa được cấp đủ vốn. 

(3) Các chủ đầu tư rà soát tất cả dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, nếu còn 
vướng mắc về thủ tục đầu tư (điều chỉnh thiết kế, dự toán) thì khẩn trương hoàn 
thiện hồ sơ. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông vận 
tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương) đẩy nhanh tiến độ thẩm 
định dự án, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh để có cơ sở thi 
công, giải ngân khối lượng. 

(4) Yêu cầu các sở, ngành rà soát tất cả các nguồn vốn sự nghiệp có tính 
chất đầu tư, nguồn bổ sung, hỗ trợ khác đã giao cho đơn vị mình quản lý để có kế 
hoạch triển khai ngay nếu còn bỏ sót vốn. Năm 2019 tuyệt đối không để bị cắt dự 
toán hoặc phải chuyển nguồn do không thực hiện được kế hoạch vốn đã giao. Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra 
tình trạng trên. 

(5) Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh 
quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển kế hoạch vốn 
từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu, khả năng giải ngân vốn. Đặc 
biệt lưu ý phần vốn ODA cần chủ động theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực 
hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cụ thể với Dự án hệ 
thống xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn cũng như các dự án khác nếu có nguy 
cơ không giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2019. 

Chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2019; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư 
nghiêm túc triển khai thực hiện; phấn đấu năm 2019 tỉnh Lạng Sơn hoàn thành 
giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VQK) 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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