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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố khóa XX kỳ họp thứ mười bốn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

năm 2021; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa XX kỳ họp thứ mười bốn về kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành 

phố Lạng Sơn. Ngay từ đầu năm 2021, 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 2021. Tổ chức họp đánh 

giá kết quả năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, tập trung chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai 

thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đầu tư công năm 2021. 

 Công tác phân bổ kế hoạch vốn được tập trung chỉ đạo kịp thời để thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhất là các dự án trọng 

điểm của tỉnh và thành phố, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, 

những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện để các nhà 

thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, đảm bảo 

chất lượng công trình xây dựng,  

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án được tập 

trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế 

độ chính sách của Nhà nước, tạo mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công theo 

đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hàng tháng tổ chức họp chuyên đề về công 

tác giải phóng mặt bằng để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư 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.  
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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 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) để kêu gọi đầu tư. 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 VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN, THANH TOÁN VỐN 

1. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 là 202.049 triệu đồng 

(trong đó kế hoạch vốn giao đầu năm là 186.401 triệu đồng1 và 15.648 triệu 

đồng kế hoạch vốn năm 2020 chuyển nguồn) trong đó:  

- Vốn do thành phố quản lý: 187.112 triệu đồng, phân bổ cho 47 dự án. 

- Vốn do phường, xã quản lý: 14.937 triệu đồng, phân bổ cho 42 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, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và 

các Bộ, ngành Trung ương,... Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp có khả 

năng hoàn thành trong năm 2021, dự án trọng điểm; thực hiện phân bổ nguồn vốn 

đầu tư theo Nghị quyết 16/2021/NQ-NĐND ngày 28/9/2021 của của HĐND tỉnh 

tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2021 

Trong năm 2021, trên cơ sở đề xuất của đơn vị, để thực hiện dự án được 

thống nhất, phù hợp tính chất, quy mô dự án và phù hợp tiến độ triển khai các 

dự án, nhu cầu vốn thực tế tại các đơn vị, UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định về việc điều chỉnh tên dự án trong danh mục kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đối với 01 dự án; điều hòa kế 

hoạch vốn năm 2021 với tổng kế hoạch vốn điều hòa là 31.931 triệu đồng; điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, với tổng kế hoạch vốn bổ 

sung là: 42.950 triệu đồng. 

3. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn  (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo). 

3.1. Kết quả giải ngân theo nguồn vốn 

Tổng kế hoạch vốn do thành phố và phường, xã quản lý năm 2021 là 

202.049 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 11 tháng đạt 159.423 triệu đồng, 

bằng 78,9% kế hoạch vốn. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt: 

161.724 triệu đồng, bằng 80,0% tổng kế hoạch vốn giao.  

                                                 
1 Năm 2021: Ngân sách tỉnh: 8.867 triệu đồng; tiền thu sử dụng đất: 175.054 triệu đồng; vốn theo NQ số 

03/2016/NQ-HĐND: 11.428 triệu đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.700 triệu đồng. 
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Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 đạt 188.529 triệu đồng, 

bằng 93,9% kế hoạch vốn, đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

a) Vốn ngân sách tỉnh, vốn đầu tư từ nguồn thu phí, vốn cân đối ngân sách 

địa phương, sử dụng đất tỉnh phân bổ: Kế hoạch vốn được giao 8.997 triệu đồng.  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt: 7.741 triệu đồng, đạt 86% 

tổng kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/01/2022 đạt 

8.992 triệu đồng, bằng 99,9% kế hoạch vốn. 

b) Vốn phân bổ cho cấp huyện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: 
Kế hoạch vốn 11.428 triệu đồng, gồm 03 danh mục dự án (01 dự án hỗ trợ xi 

măng giao thông nông thôn; 01 dự án xây dựng trường học; 01 dự án trụ sở).  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt: 10.980 triệu đồng, đạt 

94,8% kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 

đạt 11.428 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn.  

c) Vốn sổ xố kiến thiết: Kế hoạch vốn 6.743 triệu đồng, gồm 04 danh 

mục dự án (02 dự án xây dựng trường học; 02 dự án trạm y tế).  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt: 1.896 triệu đồng, đạt 

28,1% kế hoạch vốn. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 đạt 6.743 

triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn.  

 d) Vốn từ nguồn thu sử dụng đất do thành phố và các phường, xã quản lý:  

- Vốn do thành phố quản lý: Kế hoạch vốn là 159.213 triệu đồng (trong đó 

KH vốn năm 2021 là 147.785 triệu đồng; KH vốn năm 2020 kéo dài thời gian 

thanh toán sang 2021 là 11.428 triệu đồng).  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt 133.368 triệu đồng, bằng 

83,8% kế hoạch vốn. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 đạt 

145.500 triệu đồng, bằng 91,4% kế hoạch vốn, đến 31/01/2022 đạt 100% kế 

hoạch vốn giao. 

- Vốn do phường, xã quản lý:  Kế hoạch vốn là 14.937 triệu đồng (trong đó 

KH vốn năm 2021 là  8.500 triệu đồng; KH vốn năm 2020 kéo dài thời gian thanh 

toán sang 2021 là 3.316 triệu đồng; bổ sung từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 

2020 chuyển sang là 3.121 triệu đồng).  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt 7.414 triệu đồng, bằng 

49,6% kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 

đạt 14.937 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn.  

e) Vốn CTMTQG xây dựng NTM: Kế hoạch vốn 573 triệu đồng (thuộc 

KH vốn năm 2020 kéo dài thời gian thanh toán sang 2021).  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 17/11/2021 đạt 325 triệu đồng, bằng 

56,7% kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 

đạt 573 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch vốn.  

3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản  
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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.  

- Kết quả rà soát đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố, phường, xã  

không có nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án do thành phố, phường, xã cân đối, 

bố trí vốn. 

- Đối với các dự án do UBND tỉnh quản lý sau khi rà soát đến thời điểm 

hiện nay không có nợ đọng. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

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

a) Đối với các dự án do thành phố quản lý  

Năm 2021, thành phố quản lý, phân bổ kế hoạch vốn cho 47 dự án. Kết quả 

thực hiện như sau: 

- Đối với 03 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến 31/12/2020: 

Hoàn thành quyết toán 03 dự án2. 

- Đối với 15 dự án chuyển tiếp:  

+ 11 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021: Thi công hoàn thành, trình 

kiểm tra công tác nghiệm thu và quyết toán 07 dự án3; Đang triển khai thi công 03 

dự án4; Tiếp tục thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án: 01 dự án5 

+ Đang triển khai thi công 04 công trình chuyển tiếp sau năm 2021: 03 

công trình6 đang triển khai thi công; 01 công trình7 đang thực hiện công tác 

GPMB để thực hiện dự án.   

                                                 
2 Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; Đường Bông Lau; Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Hùng 

Vương (giai đoạn 1) 
3 Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc; Chỉnh trang cải tạo vỉa hè đường Lê Đại hành đường phai vệ địa phận 

Phường Vĩnh Trại; Chỉnh trang cải tạo vỉa hè đường Lê Đại hành, đường phai vệ địa phận  Phường Đông Kinh; 

Cải tạo chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường Cửa Nam Phường Chi Lăng; Cải tạo chỉnh trang  vỉa hè các tuyến 

đường Tô Thị, Lê Hồng Phong, Bến Bắc  Phường Tam Thanh; Khuôn viên cây xanh phía Nam Kỳ cùng; Cải tạo, 

nâng cấp ao Hang Hủi, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 
4 Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Hạ tầng khu dân cư 

khối 8, phường Đông Kinh, phường Đông Kinh; Khu đô thị Phú Lộc IV- Điểm TĐC tiếp giáp nút giao thông số 

4 (Thi công hoàn thành GĐ 01 gồm tuyến đường số 07 và nút giaop thông số 04; Đang triển khai thi công tiếp 

giai đoạn 02). 
5 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) 
6 Kè suối Lao Ly; Trường Mầm non xã Hoàng Đồng; Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại  bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy CNQSD đất 
7 Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại; 
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- 17 dự án khởi công mới: Hoàn thành quyết toán 01 dự án8; Thi công hoàn 

thành, trình kiểm tra công tác nghiệm thu 01 công trình9; Đang triển khai thi công 

10 dự án10; Đang tổ chức LCNT 01 dự án11; Đang thẩm định TK BVTC 02 dự 

án12; Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án13; Đang thực hiện 

công tác GPMB: 01 dự án14. 

- Chuẩn bị đầu tư 12 dự án: Đang triển khai thi công 01 dự án15; Đang tổ 

chức LCNT 01 dự án16; Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án17; 

Đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án18; 01 dự án đang 

hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án19; Đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt Hồ sơ 

thiết kế BVTC và dự toán 01 dự án20; Hoàn thành phê duyệt BCKTKT 01 dự 

án21; trình chủ trương đầu tư 01 dự án22; thông qua thường trực thành uỷ, UBND 

thành phố phương án thiết kế 02 dự án23. 

b) Đối với các dự án do phường, xã quản lý  

Năm 2021, thành phố giao vốn cho các phường xã để thực hiện, phân bổ kế 

hoạch vốn cho 42 dự án (Thi công hoàn thành, kiểm tra công tác nghiệm thu và quyết 

toán: 05 dự án; đang triển khai thi công: 16 công trình; Khởi công mới: 21 dự án). 

2. Tình hình triển khai các dự án PPP 

Năm 2021, UBND thành phố đã thực hiện 01 dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư (ppp). Cụ thể như sau: 

                                                 
8 Trạm Y tế xã Mai Pha 
9 Xây dựng nhà bếp trường tiểu học Quảng Lạc 
10 Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hoàng Văn Thụ; Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè Trần Hưng Đạo; Hỗ trợ xi măng 

làm đường GTNT; Trụ sở xã Mai Pha; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn; Tu bổ di tích khu 

danh thắng Động Chùa Tiên - Giếng Tiên, tỉnh Lạng Sơn; Tu bổ di tích khảo cổ học xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh lạng Sơn; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than); Hệ thống thoát 

nước cho khu đô thị mới phía đông, thành phố; Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3 
11 Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh 
12 Xây mới khối lớp học trường mầm non 19/5; Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách 

sạn Đông Kinh) 
13 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng 
14 Trạm y tế phường Tam Thanh. 
15 Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Mai Pha; 
16 Xây dựng các tuyến đường giao thông đối ngoại giáp nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề, 

TPLS. 
17 Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Đình 

Chiểu);  
18 Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS; Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng 

mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng); Hỗ trợ GPMB nút giao thông số 7A Khu TĐC Phú Lộc 

IV; 
19 ĐTXD Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút 

giao thông số 3) 
20 Cải tạo, chỉnh trang Khuôn viên Hồ Phai Loạn; 
21 Nạo vét thanh thải lòng suối Ngọc Tuyền, bể lắng (đoạn từ cửa hang Tam Thanh đến trước cửa hang Nhị 

Thanh) 
22 Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa Tiên; 
23 Lắp đặt, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng đô thị Đường Lý Thường Kiệt; Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã 

Hoàng Đồng; 
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- Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng 

Sơn: Nhà đầu tư đang tổ chức lựa chọn Nhà thầu xây lắp. Tiếp tục giải phóng 

mặt bằng.  

IV. TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; ĐẤU THẦU 

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 được lập trên cơ sở 

pháp lý đầy đủ, áp dụng đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và định mức 

được công bố. 

Năm 2021 có 05 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, 01 dự án đã 

thẩm định nhưng chưa phê duyệt; 08 dự án được quyết định đầu tư (02 dự án 

cấp tỉnh); 03 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo 

KTKT; thẩm định 28 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán và thiết kế, điều 

chỉnh thiết kế thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình, tổng chi phí 

đầu tư các chủ đầu tư trình thẩm định là 103.518 triệu đồng, chi phí đầu tư 

sau thẩm định là 101.080 triệu đồng, giảm 2.438 triệu đồng (trong đó: 11 dự 

án cấp thành phố; 17 dự án cấp xã). 

 (Chi tiết tại Biểu số 2a, 2b, 03, 04 kèm theo). 

2. Tình hình lựa chọn nhà thầu 

Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khởi công mới được 15 

công trình (02 công trình cấp tỉnh), (chi tiết tại biểu số 05 kèm theo). 

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  

Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng thường xuyên lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo. Các công trình, 

hạng mục công trình được kiểm tra được thi công theo thiết kế, đảm bảo yêu 

cầu chất lượng theo quy định.  

Đã phê duyệt quyết toán 07 dự án: Tổng mức đầu tư là 41.838 triệu đồng; 

giá trị quyết toán là 35.948 triệu đồng; Hiện nay đang tiếp tục thực hiện kiểm tra 

công tác nghiệm thu 01 công trình; UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán 02 dự 

án (chi tiết tại biểu số 06-HT kèm theo). 

V. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

1. Ưu điểm 

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ đầu năm luôn 

đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; phân bổ nguồn vốn đầu tư cân 

đối hài hòa giữa nhu cầu vốn và khả năng dự kiến thu trong năm.  



7 

 

 

- Công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Năng lực và trách nhiệm 

của các Chủ đầu tư cũng như các cơ quan tham mưu UBND thành phố trong 

công tác đầu tư xây dựng ngày càng được nâng lên; quá trình lập các thủ tục 

chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai thực hiện các dự án được thực hiện khá tốt; 

Việc áp dụng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng được thực hiện nghiêm 

túc. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; công tác phối 

hợp giữa các cơ quan tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước trên lĩnh 

vực đầu tư xây dựng với các Chủ đầu tư, các đơn vị Nhà thầu có bước chuyển 

biến tích cực.  

- Công tác thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được các chủ 

đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.  

- Công tác mời thầu, đấu thầu các dự án được các chủ đầu tư thực hiện 

theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Công tác lựa chọn nhà thầu qua 

mạng được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện theo 

quy định. Nhờ làm tốt công tác mời thầu, đấu thầu đã đảm bảo tính cạnh tranh, 

minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà thầu đã mang lại nhiều kết quả 

đáng kể, qua đó đã lựa chọn được các Nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm 

nên có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn 

được thời gian thi công như: Nhà thầu thi công công trình Trường Mầm non 

Hoàng Đồng, Trạm y tế xã Mai Pha,Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ... 

- Công tác giám sát kiểm tra chất lượng công trình: Bên cạnh trách nhiệm 

chính của các chủ đầu tư trong việc quản lý dự án; để kịp thời giải quyết những 

tồn tại, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh 

đạo UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra tại công trường 35 lượt, tổ chức họp 

giao ban hàng tháng 11 lượt, tổ chức họp chuyên đề về công tác GPMB, đầu tư 

xây dựng, giải ngân 55 lượt......qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc 

trong quá trình thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và 

giải ngân, thanh toán vốn kịp thời. 

Nhìn chung UBND thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành 

tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình về đầu tư xây dựng, vì vậy công tác đầu 

tư xây dựng trên địa bàn thành phố trong năm 2021 có nhiều thuận lợi, chất 

lượng công trình đảm bảo, tiến độ thi công cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, các 

công trình được đầu tư đều là những công trình mang tính bức thiết, đáp ứng 

được mục tiêu đầu tư, phù hợp với nguồn lực ngân sách. 

2. Hạn chế, yếu kém 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành của một số Chủ đầu tư có lúc có việc chưa 

quyết liệt, chưa kịp thời, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ 

triển khai dự án và giải ngân, thanh toán vốn kịp thời.  

- Công tác khảo sát, thiết kế, điều chỉnh thiết kế, dự toán một số dự án còn 

chậm, chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. 
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- Công tác lập hồ sơ hoàn thành, bản vẽ hoàn công công trình của một số 

đơn vị Chủ đầu tư, Nhà thầu còn hạn chế, phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng 

đến tiến độ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình. 

- Kinh nghiệm, năng lực của một số cán bộ thực hiện công tác Quản lý dự 

án còn thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong xử lý giải quyết vướng mắc, ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai dự án. 

- Công tác GPMB để triển khai xây dựng các dự án còn chậm dẫn đến 

một số dự án chưa có mặt bằng để thi công.  

- Một số lãnh đạo UBND phường, xã chưa chủ động trong việc chỉ đạo 

đơn vị thực hiện tham mưu trong nhiệm vụ Chủ đầu tư dẫn đến kết quả giải ngân 

vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ đề ra. 

3. Nguyên nhân  

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Việc thay đổi một số quy định, chính sách về đầu tư xây dựng ảnh 

hưởng đến công tác thẩm định, chuẩn bị đầu tư một số dự án. 

- Một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, lựa chọn 

nhà thầu, khởi công công trình nên chưa có khối lượng để thanh toán và tạm ứng 

hợp đồng. 

- Một số dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoặc thực hiện thẩm tra 

quyết toán dự án hoàn thành. 

- Một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư, chưa có mặt bằng sạch cho thi công: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than); Tiểu khu TĐC khối 9, phường Vĩnh 

Trại; Trạm y tế phường Tam Thanh...).  

- Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. 

3.2. 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.  

- Một số Chủ đầu tư còn thiếu tính chủ động, chưa tập trung quyết liệt để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thực hiện giải ngân, thanh toán vốn còn 

chậm, chưa bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng. 

- Việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, thi công 

xây lắp, lập hồ sơ hoàn thành, quyết toán công trình của một số chủ đầu tư chưa 

thực sự quyết liệt, sát sao.  

- Công tác GPMB để triển khai xây dựng một số dự án còn vướng mắc, 

chưa được giải quyết dứt điểm. 



9 

 

 

- Công tác thẩm định đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời, do số lượng chuyên 

viên làm việc thực tế thiếu so với số biên chế được giao, một số thời điểm công 

việc dồn nhiều.  

 

Phần thứ hai 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 THÀNH PHỐ 

LẠNG SƠN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  

Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương: 165.754 triệu đồng, bao gồm: 

1. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 114.600 triệu đồng: 

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 11.460 triệu đồng (bằng 10% số thu từ tiền sử 

dụng đất). 

- Vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 

địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định: 11.460 triệu 

đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất). 

- Vốn bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 84.180 triệu đồng bố trí 

cho 33 danh mục dự án (Trong đó: Chuẩn bị đầu tư: 04 dự án; Khởi công mới: 

06 dự án; Chuyển tiếp: 23 dự án). 

- Vốn đầu tư công cấp xã: 7.500 triệu đồng (phân bổ cho các dự án, công 

trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất). 

2. Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước: 12.154 triệu đồng bố trí 

cho 05 danh mục dự án (trong đó: hoàn thành năm 2022: 02 dự án; 02 dự án 

chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới) 

3. Vốn dự kiến tăng thu tiền đất năm 2022: 39.000 triệu đồng, gồm:  

- Trích nộp quỹ đất tỉnh: 3.900 triệu đồng (bằng 10% số thu từ tiền sử 

dụng đất). 

- Vốn thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 

địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định: 3.900 triệu 

đồng (tối thiểu bằng 10% số thu từ tiền sử dụng đất). 

- Vốn bố trí cho các dự án do thành phố quản lý: 22.200 triệu đồng bố trí 

cho 03 danh mục dự án (Trong đó: Khởi công mới: 01 dự án; Chuyển tiếp: 02 

dự án). 

- Dự phòng chưa phân bổ: 9.000 triệu đồng 

(Chi tiết tại biểu số 07 kèm theo) 
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II. DANH  MỤC  DỰ ÁN  THU HÚT ĐẦU  TƯ   

Năm 2022, UBND thành phố tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư và các 

Sở, ngành của tỉnh đề xuất và thực hiện 04 dự án24. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tăng 

cường chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đầu tư 

công năm 2022; điều hành 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; 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, các dự án hạ tầng 

có nguồn thu từ đất của thành phố. 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. Xác định nhiệm 

vụ phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là  nhiệm  

vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công là nhiệm vụ then chốt.  

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 

đã đề ra. 

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. 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, hỗtrợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ, đúng 

trình  tựthủtục, 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. 
                                                 
24 Trụ sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn; Tôn tạo khu du lịch Tam Thanh - Nhị Thanh - Thành Nhà Mạc; Cụm 

công nghiệp Quảng Lạc; Đường Mai Pha - Quảng Lạc. 
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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. 

6. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, chủ động kiểm tra, rà  soát và kịp thời 

điều hòa vốn đầu tư công từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ 

giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện. Định kỳ hàng tháng, hàng 

quý (nhất là những tháng cuối năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tập 

trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc trong 

công tác giải ngân, thanh toán. 

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. 

8. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị,  chủ đầu tư; 

gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực 

hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Coi kết quả giải ngân vốn đầu tư công 

là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao. 

9. 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; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT+HS kỳ họp. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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