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Lạng Sơn, ngày  19 tháng 10 năm 2018 
ơ 

V/v phương án xử lý các dự án đầu 
tư không thực hiện, chậm tiến độ 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 560/BC-SKHĐT 
ngày 11/10/2018 về việc rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với kết quả rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 
560/BC-SKHĐT ngày 11/10/2018. Giao Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan thực hiện xử lý đối với các dự án không thực hiện, chậm tiến độ cụ thể 
như sau: 

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà tiến độ triển khai 
chậm so với quyết định phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể, đảm bảo phù hợp với tình 
hình thực tế từng dự án. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phê duyệt quá 3 
năm mà chưa triển khai thực hiện do không bố trí được nguồn vốn: Giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thông báo tới các Chủ đầu tư, thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh 
quyết định dừng thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2018. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, thực hiện chậm 
tiến độ, quá 3 năm mà chưa triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn 
trương yêu cầu các Chủ đầu tư rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ 
sở báo cáo đánh giá dự án của các Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập 
đoàn kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư theo chức năng quản lý nhà nước, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với từng dự án.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC,TN&MT, CT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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