
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 2220 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2019 

V/v báo cáo tình hình, tiến độ triển 
khai kế hoạch đầu tư công năm 2019

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các chủ đầu tư dự án đầu tư công năm 2019. 

 

Qua xem xét báo cáo tổng hợp của cơ quan chuyên môn cho thấy tiến độ 
thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 nhìn chung còn chậm, chưa đạt yêu cầu 
đề ra. Đến thời điểm hiện nay còn nhiều công trình, dự án khởi công mới năm 
2019 nhưng chưa triển khai thực hiện, đặc biệt là các công trình, dự án thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn phân bổ cho các huyện theo Nghị quyết số 
03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh, vốn thu từ sử dụng đất... Để 
kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh các chủ đầu tư, 
đơn vị chưa tích cực, yếu kém về năng lực, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn 
trương rà soát tổng hợp, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án 
đầu tư công năm 2019 do đơn vị quản lý, báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (đồng gửi UBND tỉnh) trước ngày 12/6/2019. Nội dung báo cáo ngoài 
việc phản ánh chung tiến độ các dự án chuyển tiếp, các dự án đã khởi công, cần  
giải trình rõ từng dự án chưa thực hiện khởi công, làm rõ nguyên nhân, đề xuất 
giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm 
2019. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chậm nhất ngày 15/6/2019 báo cáo 
UBND tỉnh cụ thể danh mục các công trình, dự án chậm tiến độ; đặc biệt là các 
dự án chuyển tiếp nhưng chưa triển khai thực hiện, dự án khởi công mới năm 
2019 nhưng chưa tiến hành khởi công. Đề xuất UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, chỉ 
đạo xử lý khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đồng thời chấn chỉnh cụ thể đối với 
từng đơn vị, chủ đầu tư thiếu tích cực. 

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; 
- Các chủ đầu tư (5b); 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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