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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh  

tại Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  

giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 22/8/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 và năm 2022 tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh 

có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn 

hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn và một số thành phần liên quan; tại 

điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND và các phòng, ban, đơn vị 

chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung tình hình 

triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và 

năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; báo cáo tham luận, hướng dẫn triển khai thực hiện của 

các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chương trình thành phần; ý kiến thảo luận 

của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung 

Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo kế hoạch đề ra, ngay từ khi các nghị quyết 

của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 được ban hành, các sở, ngành, cơ quan chuyên 

môn của tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực xây dựng phương án, tham mưu UBND 

tỉnh triển khai thực hiện; tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, tổ chức giao kế 

hoạch vốn 03 chương trình MTQG ngay trong những ngày đầu tháng 7/2022. Kết 

quả so với cả nước, Lạng Sơn nằm trong 29/52 địa phương đã hoàn thành ban hành 

các Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; nằm trong 22/52 địa 

phương hoàn thành giao kế hoạch vốn (theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025 ngày 29/7/2022). 

Tuy nhiên, qua báo cáo tổng hợp cho thấy bên cạnh một số huyện rất tích 

cực, chủ động, đến nay vẫn còn 10/11 huyện, thành phố chưa hoàn thành giao kế 

hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 cấp huyện 

và 08/11 huyện, thành phố chưa hoàn thành giao kế hoạch vốn thực hiện các 

chương trình MTQG năm 2022; các dự án, tiểu dự án đã có văn bản hướng dẫn, 
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đủ điều kiện triển khai nhưng còn chậm thực hiện; việc lồng ghép các nguồn vốn 

còn lúng túng, tuy đã có hướng dẫn trong các văn bản của Trung ương nhưng 

các huyện còn tâm lý chờ đợi chỉ đạo của tỉnh, chưa chủ động thực hiện; một số 

sở, ngành chậm hướng dẫn và chưa tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh 

ban hành hướng dẫn… 

2. Nhiệm vụ thời gian tới 

a) Đối với các huyện, thành phố chưa hoàn thành giao kế hoạch vốn thực 

hiện các chương trình MTQG: khẩn trương trình HĐND cùng cấp ban hành 

Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG trên 

địa bàn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; UBND các huyện, thành phố thực 

hiện giao kế hoạch vốn hoàn thành trong tháng 8/2022. 

b) UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện các công trình, dự án, tiểu dự án đã đủ điều kiện; phát huy vai trò của 

Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là tại cấp cơ sở trong quá trình triển khai thực 

hiện.  

c) Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh bám sát các bộ, ngành chủ chương trình để chủ động ban 

hành (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành) hướng dẫn chung về việc triển 

khai các chương trình MTQG thuộc phạm vi phụ trách.  

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì dự án, tiểu dự án, hoạt động thành 

phần bám sát các bộ, ngành Trung ương; rà soát, tổng hợp, ban hành các văn bản 

hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động trên cơ sở điều 

kiện thực tế của tỉnh. Thời hạn xong trong tháng 9/2022. 

Trường hợp chưa có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương thì ban hành 

hướng dẫn tạm thời để có định hướng cho các huyện, thành phố thực hiện. 

d) Chủ trương phải thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình 

để thực hiện trên tinh thần là bố trí có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các 

xã về đích nông thôn mới, đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành các dự án, tiểu dự 

án, các hoạt động... đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả nguồn vốn. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 

phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành giải ngân 

100% kế hoạch vốn được phân bổ năm 2022. Tại thời điểm hiện nay chưa đặt 

vấn đề kéo dài việc sử dụng vốn sang năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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