
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  178  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  11 tháng 01 năm 2019 
V/v xử lý các dự án đầu tư sử dụng 

vốn ngân sách không thực hiện, chậm 
tiến độ 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Xem xét Báo cáo số 769/BC-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về tình hình và đề xuất phương án xử lý các dự án đầu tư sử dụng vốn 
ngân sách không thực hiện, chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án xử lý các 
dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách không thực hiện, chậm tiến độ, cụ thể: 

a) Đối với các dự án chưa được bố trí nguồn trong giai đoạn 2016-2020 để 
thực hiện, hoặc dừng tại điểm dừng kỹ thuật nhưng chưa có Quyết định dừng thực 
hiện dự án, chưa phê duyệt quyết toán giá trị đã thực hiện: Giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thông báo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục trình 
UBND tỉnh quyết định dừng thực hiện dự án, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
giá trị đã hoàn thành theo quy định. 

b) Đối với các dự án chậm tiến độ: Yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà 
thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác kiểm 
tra, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng 
mặt bằng để đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch; khẩn trương thực hiện thủ 
tục điều chỉnh dự án theo quy định đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
tiếp tục rà soát danh mục các dự án đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa bố trí 
được nguồn vốn thực hiện và các dự án dừng tại điểm dừng kỹ thuật trong giai 
đoạn 2016-2020 để đánh giá hiệu quả đầu tư, lựa chọn, tổng hợp danh mục kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh cân đối vốn để bố trí thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các dự 
án, hạng mục đã được quyết toán và các dự án đang triển khai thực hiện còn thiếu 
vốn theo quy định. 

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; 
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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