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KẾ HOẠCH 

Đầu tư công vốn ngân sách Trung ương tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
_______________ 

                    
           Kính gửi: 
        - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
        - Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện quy định Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Nghị định số 
77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung 
hạn và hằng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019, UBND 
tỉnh Lạng Sơn lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách Trung ương, nội 
dung như sau: 

I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung 
ương 

Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2019 
tỉnh Lạng Sơn bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí như sau: 

1. Góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phù 
hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019 với việc thực 
hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong đó cơ cấu lại đầu tư công và xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

2. Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà 
nước, các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP 
ngày 31/12/2015, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 
13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

3. Thực hiện theo đúng Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 
của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 
phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

4. Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2019 thuộc danh mục dự 
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án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 
đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017, số 
1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017; và mức vốn kế hoạch năm 2019 của từng dự 
án không vượt quá số vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 
2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch còn lại của từng dự án sau 
khi trừ số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018. 

5. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn:  

- Bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 30% số vốn ứng trước nguồn NSTW dự 
kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi. 

- Dự án hoàn thành trong năm 2019. 

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019. 

6. Đối với vốn nước ngoài, ưu tiên tập trung bố trí vốn cho các dự án kết 
thúc hiệp định năm 2019, các dự án có tiến độ và khả năng giải ngân tốt. 

II. Dự kiến danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư 
vốn ngân sách Trung ương năm 2019 

Căn cứ các nguyên tắc nêu trên và tổng mức vốn thông báo của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018, UBND tỉnh 
Lạng Sơn dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 tỉnh Lạng 
Sơn là 1.345.440 triệu đồng, bằng 76,1% năm 2018, trong đó: 

1. Các chương trình mục tiêu quốc gia: 663.826 triệu đồng, gồm: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 388.900 triệu 
đồng; 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 274.926 triệu 
đồng. 

2. Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 171.850 triệu đồng, phân bổ 
cho 15 dự án (02 dự án hoàn thành trước 31/12/2018 là 24.967 triệu đồng (thu hồi 
ứng trước); 08 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2019 là 67.883 triệu 
đồng; 05 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 là 79.000 triệu đồng), thuộc 
8 Chương trình, trong đó: 

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 51.000 triệu đồng; 

- Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững: 6.000 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống 
giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 13.819 triệu đồng (trong đó thu hồi 
ứng trước 9.819 triệu đồng); 

- Chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp: 66.883 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu Y tế - dân số: 7.000 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch: 6.000 triệu đồng; 
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- Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: 6.000 
triệu đồng; 

- Chương trình khác: 15.148 triệu đồng (thu hồi ứng trước). 

3. Vốn ODA: 422.493 triệu đồng, phân bổ cho 11 dự án, trong đó: 

- 08 dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2018: 347.493 triệu đồng; 

- 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018: 95.000 triệu đồng. 

4. Vốn dự phòng KHTH trái phiếu Chính phủ: 80.400 triệu đồng, phân bổ 
cho 2 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019. 

5. Vốn TPCP được giao bổ sung giai đoạn 2014-2016 còn lại chưa phân bổ: 
6.871 triệu đồng. 

 Tổng số vốn kế hoạch năm 2019 được dự kiến theo đúng Công văn số 
7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về thu hồi ứng 
trước: Tổng số ứng trước nguồn NSTW đến nay chưa có nguồn thu hồi là 98.723 
triệu đồng, theo Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018, năm 2019 tỉnh 
Lạng Sơn phải bố trí thu hồi các khoản ứng trước tối thiểu 30% tương đương 
29.617 triệu đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Tờ trình số 83/TTr-
UBND ngày 18/9/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018, theo đó đề nghị bố trí kế 
hoạch vốn NSTW năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang 
năm 2018 với tổng số vốn là 15.500 triệu đồng để bố trí thu hồi ứng trước, như 
vậy tổng số ứng trước nguồn NSTW cần bố trí thu hồi trong năm 2019-2020 là 
83.223, năm 2019 tỉnh Lạng Sơn phải bố trí thu hồi các khoản ứng trước tối thiểu 
30% tương đương 24.967 triệu đồng. 

(Chi tiết tại các biểu phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 

III. Các tồn tại, hạn chế trong phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 
2019 

1. Tổng vốn ngân sách trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu 
(vốn trong nước) tỉnh Lạng Sơn được thông báo số dự kiến là 171.850 triệu đồng, 
bằng 38,9% nhu cầu tỉnh đăng ký, với số vốn này tỉnh Lạng Sơn đã phải bố trí thu 
hồi ứng trước tối thiểu 24.967 triệu đồng; số còn lại chưa đảm bảo bố trí phù hợp 
với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của một số dự án trong năm 2019 
(năm 2019 tỉnh Lạng Sơn không có dự án khởi công mới). 

2. Đối với nguồn vốn ODA tỉnh Lạng Sơn có 03 dự án mới được ký Hiệp 
định, phê duyệt đầu tư nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn 
2016 – 2020. Tổng vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương tỉnh Lạng Sơn 
được thông báo số dự kiến là 422.493 triệu đồng, chưa đáp ứng nhu cầu đối với 
các dự án ODA tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 01 dự án kết thúc năm 2019. 

V. Kiến nghị 

1. Để bảo đảm tiến độ thi công của các dự án chuyển tiếp, đề nghị Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí bổ sung thêm vốn đầu tư theo các chương trình 
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mục tiêu năm 2019 cho tỉnh Lạng Sơn tối thiểu 100.000 triệu đồng, bố trí phù hợp 
với tiến độ thực hiện một số dự án đã được phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả 
đầu tư dự án như: Đường Bản Ngòa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ; Cầu thị trấn 
Lộc Bình; Đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (VN) với khu 
kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). 

2. Để bảo đảm thực hiện theo đúng tiến độ của các dự án ODA theo Hiệp 
định đã ký kết với các nhà tài trợ, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xem xét, bố trí 
bổ sung thêm vốn ODA năm 2019 cho tỉnh Lạng Sơn tối thiểu 150.000 triệu đồng 
để bổ sung vốn cho một số dự án cần đẩy nhanh tiến độ như: Đường đến Trung 
tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành 
phố Lạng Sơn. Bổ sung danh mục và bố trí vốn cho 03 dự án mới: Dự án “Hạ 
tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao 
Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn”, Dự án “ Chuẩn bị dự án 
Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh đông bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 
Kạn,  Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn”, Chương trình phát triển giáo dục 
trung học giai đoạn 2  để kịp thời triển khai thực hiện dự án theo đúng Hiệp định 
và hồ sơ được duyệt. 

3. Đề nghị sớm có văn bản chấp thuận phương án điều chỉnh kế hoạch vốn 
NSTW năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 
với tổng số vốn là 15.500 triệu đồng để bố trí thu hồi ứng trước như đề nghị của 
UBND tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 18/9/2018; sớm xem 
xét kiến nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 40.500 triệu đồng từ dự án 
CCN thị trấn Hữu Lũng 2 sang dự án đường giao thông KCN Đồng Bành (giai đoạn 2) 
như đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 
14/9/2017 và Báo cáo số 471/BC-UBND ngày 21/12/2017. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem 
xét, tổng hợp./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
  

 
 

 
 

  Lý Vinh Quang 
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