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Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2018 
ơ 

V/v báo cáo nguyên nhân, khó khăn, 
vướng mắc, giải pháp đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công 2018 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,  
  Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên và  
  Môi trường, Tài chính; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Ngày 15/5/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5625/BTC-ĐT về việc 
báo cáo các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công; theo đó cho thấy nhiều chương trình, dự án đầu tư công của tỉnh 
có khối lượng giải ngân đến ngày 31/3/2018 đạt rất thấp, thậm chí nhiều dự án 
giải ngân đạt 0% kế hoạch vốn được giao. Để chấn chỉnh tình trạng trên, làm rõ 
nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng như 
phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các chủ đầu tư chương trình, dự án có số giải ngân đến hết ngày 
31/3/2018 đạt dưới 15% (theo thông báo tại Công văn số 5625/BTC-ĐT ngày 
15/5/2018 của Bộ Tài chính sao gửi kèm theo) trước ngày 10/6/2018 báo cáo 
UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) về nguyên nhân, 
khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm giải ngân thanh toán; kiểm điểm trách nhiệm 
của đơn vị cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới để 
đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2018. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, 
triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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