
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 819 /UBND-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2019 

 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  
và giải ngân kế hoạch đầu tư công 

năm 2019  

 
 

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

 

Thực hiện Công văn số 6480/VPCP-KTTH ngày 22/7/2019 của Văn phòng 
Chính phủ về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 
năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
và chủ đầu tư dự án theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết 
kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu,...; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng 
gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn các dự án do đơn vị quản lý, bảo đảm 
giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí năm 2019, vốn năm trước được kéo dài sang 
năm 2019. 

2. Rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, từng nguồn vốn để đề xuất 
việc điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang dự án có 
nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019, tổng hợp, phân tích nguyên nhân gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm 
quyền theo quy định. 

3. Chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế 
hoạch đầu tư công, trong đó đề nghị cập nhật đầy đủ những khó khăn, vướng 
mắc, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, 
gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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