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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục 

các dự án trọng điểm năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 02/TTr-

SKHĐT ngày 07/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án 

trọng điểm năm 2020 như sau: 

1. Thành phần Ban Chỉ đạo 

a) Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịchUBND tỉnh: Trưởng Ban. 

b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Trưởng Ban. 

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Giám đốc các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Chủ tịch UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, 

Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. 

2. Nguyên tắc điều hành 

a) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo dự án trọng 

điểm năm 2020 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng 

con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan 

hiện đang công tác để giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ của Ban 

Chỉ đạo.  
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b) Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành 

viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo dõi, giải 

quyết các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Cơ chế điều hành 

a) Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 

Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, 

nắm tình hình thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; UBND các huyện, thành 

phố phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác tuyên truyền, vận động và 

triển khai quyết liệt việc giải quyết các thủ tục, vướng mắc, ưu tiên bố trí cán bộ, 

thời gian để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; báo cáo trực tiếp 

Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách. Tổ chức họp định kỳ hằng 

tháng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng.  

b) Về huy động vốn: 

- Đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước: Ngoài kế hoạch giao đầu 

năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tập trung công tác tham mưu huy 

động vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm theo tiến độ, ưu tiên bố trí vốn cho 

công tác giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng hoàn thành; tham mưu danh 

sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cho vay hoặc ứng vốn tại Quỹ đầu tư 

phát triển, Quỹ phát triển đất. 

- Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách: Các nhà đầu tư tập trung huy 

động vốn theo cam kết để triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra; báo cáo 

định kỳ các khó khăn về huy động vốn (nếu có). 

c) Về thủ tục đầu tư: 

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Các sở, ngành, chủ 

đầu tư tập trung giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục về đầu tư xây dựng công 

trình, nhất là đối với các dự án khởi công mới trong năm 2020 và những vấn đề 

phát sinh, bổ sung trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; đối với những dự 

án phải hoàn thành trong năm 2020 các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

thi công, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, giải ngân ngay khi có khối lượng, 

không để dồn vào cuối năm. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (bao gồm cả 

các dự án PPP): Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ 

với nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi 

trường; những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư cần báo cáo kịp thời để chỉ 

đạo giải quyết. 

d) Về tổ chức triển khai thực hiện, thi công công trình:  

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Các chủ đầu tư xây 

dựng kế hoạch tiến độ chi tiết các hạng mục công trình theo tháng, quý và kiểm 

soát thường xuyên tiến độ theo kế hoạch ban hành, đồng thời đôn đốc các nhà 

thầu huy động tài chính, nhân lực, phương tiện thiết bị để đảm bảo thi công theo 

đúng tiến độ đã đề ra. 
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- Các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án 

PPP): Các nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, 

nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng, hợp đồng đã ký 

kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất 

đai và quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

đ) Chế độ họp, thông tin, báo cáo:  

- Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư gửi báo 

cáo tháng, trước ngày 20 tháng cuối quý gửi báo cáo quý về cơ quan được phân 

công theo dõi và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để 

tổng hợp, báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ hằng tháng chỉ nêu tóm tắt những nội 

dung, kết quả đạt được so với kỳ báo cáo trước, những vướng mắc cần chỉ đạo 

tháo gỡ ngay, gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh) 

để tổng hợp chung, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

- Cơ quan được phân công theo dõi dự án có trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

quá trình theo dõi, giám sát dự án, đề xuất UBND tỉnh giải pháp thực hiện liên 

quan đến dự án, báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trước 

02 ngày Ban chỉ đạo triệu tập cuộc họp. 

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban mỗi quý 01 lần vào thời điểm cuối quý 

để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và xác định nhiệm vụ, các công việc trong quý tiếp theo; trong trường hợp 

cần thiết báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức họp đột xuất để xử lý kịp thời. 

- Việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, quý của chủ đầu tư, 

nhà đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

+ Tóm tắt thông tin chính của dự án, bao gồm: quy mô, tổng mức đầu tư; 

tiến độ thực hiện; mục tiêu đề ra trong quý, năm. 

+ Tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư; tiến độ giải phóng mặt bằng; thi 

công xây lắp; giải ngân kế hoạch vốn; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện 

pháp tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện của tháng, quý tiếp theo và cả năm. 

+ Đánh giá kết quả thực hiện các kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo, các 

đoàn kiểm tra (nếu có). 

e) Về kiểm tra, giám sát:  

Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi các dự án ưu tiên dành 

thời gian kiểm tra trực tiếp các dự án trọng điểm (mỗi dự án được kiểm tra ít nhất 

01 lần trong năm) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, thường 

trực Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh. 

g) Ngoài các nội dung trên, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

và thực tế triển khai dự án, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan liên quan chủ 

động tổ chức triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, báo cáo về cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo để tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc, 

vượt thẩm quyền. 
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4. Danh mục dự án trọng điểm năm 2020 và phân công nhiệm vụ theo 

dõi  

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, các Chủ 

đầu tư dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự án trọng 

điểm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, VQK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Dự kiến tiến độ 

năm 2020 
Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 

I Dự án vốn ngân sách nhà nước       

1 
Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến 

Km18) 

Cao Lộc, 

Lộc Bình 
 1.300.000 

Dự án khởi công 

mới năm 2020 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

tỉnh 

Sở Giao 

thông vận tải 

2 

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 (Dự án 

ODA) 

Tỉnh Lạng 

Sơn 
4 hợp phần 1.377.614 

Hoàn thành công 

tác GPMB và 

khởi công 04 tiểu 

dự án đường và 

02 tiểu dự án cấp 

nước sinh hoạt 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở Giao 

thông vận tải 

3 
Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 

Thủy lợi Bản Lải giai đoạn 1 

Lộc Bình, 

Đình Lập 
 828.171 

Hoàn thành 

GPMB; thực hiện 

di dân ra khỏi 

lòng hồ và thu 

dọn lòng hồ 

Ban Quản lý 

ĐTXD các 

công trình 

nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

4 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na 

Sầm, huyện Văn Lãng 
Văn Lãng  50.000 

Dự án khởi công 

mới năm 2020 

Ban Quản lý 

ĐTXD các 

công trình 

nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

5 
Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang 

thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn 

Thành phố 

Lạng Sơn 
 23.000 

Dự án khởi công 

mới năm 2020 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Sở Xây 

dựng 
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TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Dự kiến tiến độ 

năm 2020 
Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 

II Dự án vốn ngoài ngân sách       

1 Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn I) 
Huyện Chi 

Lăng 

Đền thờ 

chính 

2.000m
2
; 

san nền, 

cấp điện 

33.037 

Năm 2020 hoàn 

thành đền thờ 

chính và các hạng 

mục chính (GĐ1 

dự án gồm: Tiền 

bái, Trung Cung, 

Hậu Cung) 

UBND huyện 

Chi Lăng 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

2 

Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn 

Km1+800 - Km44+749 (Hữu Nghị - Chi Lăng), 

dự án thành phần 2 

Lạng Sơn, 

Bắc Giang 

Dài 

khoảng 

43km, quy 

mô 4 làn 

xe 

8.743.000 

GPMB đạt 50%, 

thi công đạt 30% 

khối lượng 

Công ty cổ 

phần BOT Bắc 

Giang - Lạng 

Sơn - 

Hữu Nghị 

Sở Giao 

thông vận tải 

3 

Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu, thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác 

công tư (PPP) 

Thành phố 

Lạng Sơn 
20,7ha 331.560,4 

Cơ bản GPMB 

xong trong quý 

III/2020; Hoàn 

thành san nền mặt 

bằng diện tích đã 

có mặt bằng sạch 

Liên danh 

Công ty cổ 

phần Xây dựng 

Thành Sơn và 

Công ty cổ 

phần Thương 

mại Long 

Thịnh 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Dự kiến tiến độ 

năm 2020 
Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 

4 

Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 

1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành, 

theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp 

đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

Huyện Cao 

Lộc 
53,27 ha 420.343,4 

Hoàn thành 

GPMB khu tái 

định cư và 70%  

trở lên khối lượng 

GPMB Cụm công 

nghiệp Hợp thành 

1; Khởi công DA 

trong quý II/2020 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

Bác Nguyên 

Lạng Sơn 

Sở Công 

Thương 

5 
Dự án Khu trung truyển hàng hóa thuộc Khu 

Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

Xã Thụy 

Hùng và xã 

Phú Xá, 

huyện Cao 

Lộc 

143,7ha 3.299.000 

Hoàn thành cơ 

bản công tác 

GPMB; thi công 

đạt 50% khối 

lượng san nền 

Công ty Cổ 

phần Khu 

trung chuyển 

Lạng Sơn 

Ban QL Khu 

Kinh tế cửa 

khẩu Đồng 

Đăng – Lạng 

Sơn 

6 
Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo 

Mẫu Sơn 

huyện Lộc 

Bình và 

Cao Lộc 

692,26 ha 3.499.000 

Hoàn thành đồ án 

quy hoạch chung 

xây dựng Khu du 

lịchquốc gia Mẫu 

Sơn đến năm 

2040; hoàn thành 

quy hoạch chi tiết 

dự án và quy 

hoạch chi tiết khu 

nhà ở cán bộ công 

nhân viên tỷ lệ 

1/500; cơ bản 

hoàn thành 

GPMB khu vực 

cáp treo và nhà ở 

Công ty TNHH 

Mặt Trời Mẫu 

Sơn 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 



4 

TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Dự kiến tiến độ 

năm 2020 
Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 

cán bộ công nhân 

viên 

7 

Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng – Lạng Sơn 

huyện Cao 

Lộc 

126,38 ha 

1.038.000 

Hoàn thành 30% 

trở lên khối lượng 

công tác GPMB; 

thi công đạt 50% 

khối lượng san 

nền mặt bằng đối 

với diện tích đã có 

mặt bằng sạch 

Công ty CP 

Hóa dầu Quân 

đội 

Ban QL Khu 

Kinh tế cửa 

khẩu Đồng 

Đăng – Lạng 

Sơn 

8 
Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn 

thành phố 

Lạng Sơn 
91,73 ha 3.135.000 

Hoàn thành lựa 

chọn nhà đầu tư 

trong tháng 

01/2020; triển 

khai GPMB và 

thực hiện hoàn 

chỉnh hồ sơ pháp 

lý về xây dựng, 

môi trường, đất 

đai 

Chưa có kết 

quả lựa chọn 

nhà đầu tư 

Sở Xây 

dựng 

9 
Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng 

huyện Hữu 

Lũng 
52,30ha 1.989.017 

Hoàn thành 50% 

trở lên khối lượng 

GPMB và khởi 

công xây dựng 

công trình 

Liên danh 

Công ty cổ 

phần Trường 

Thịnh Phát 

Lạng Sơn và 

Công ty cổ 

Sở Xây 

dựng 



5 

TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Quy mô 

Tổng mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Dự kiến tiến độ 

năm 2020 
Chủ đầu tư 

Phân công 

theo dõi, 

đôn đốc 

phần Trường 

Thịnh Phát. 

10 Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ 
huyện Chi 

Lăng 
48,1ha 1.713.000 

Hoàn thành cơ 

bản công tác 

GPMB và thực 

hiện khởi công 

công trình 

Công ty cổ 

phần May 

Diêm Sài Gòn 

Sở Xây 

dựng 

11 Khu đô thị mới Bến Bắc 
TP Lạng 

Sơn 
9 ha 602.396 

Cơ bản hoàn 

thành GPMB và  

khởi công xây 

dựng công trình 

Công ty TNHH 

Sản xuất, lắp 

ráp Tuấn 

Nghĩa 

Sở Xây 

dựng 

12 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng 

Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan 

Huyện Văn 

Lãng 
78,0 ha 722.300 

Hoàn thành các 

thủ tục liên quan 

về đất đai, xây 

dựng và môi 

trường và tổ chức 

GPMB 

Công ty TNHH 

Đầu tư Hữu 

Nghị Phúc 

Khang 

Ban QL Khu 

Kinh tế cửa 

khẩu Đồng 

Đăng – Lạng 

Sơn 

13 
Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn 

TP Lạng 

Sơn 
9,47 ha 363.200 

Thực hiện lựa 

chọn nhà đầu tư 

và tổ chức GPMB 

Chưa có kết 

quả lựa chọn 

nhà đầu tư 

Sở Xây 

dựng 

14 
Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

Huyện Cao 

Lộc 
21,62 ha 753.092 

Thực hiện lựa 

chọn nhà đầu tư 

và tổ chức GPMB 

Chưa có kết 

quả lựa chọn 

nhà đầu tư 

Sở Xây 

dựng 
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