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Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

V/v đề nghị giao tiếp Kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn 2016-2020 

còn lại chưa được phân bổ  

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn 

nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu đến nay được Trung ương giao 

7.430 tỷ đồng/7.880 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch vốn. UBND tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát phân bổ vốn đầu tư công 

trung hạn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đến nay 

còn nhu cầu vốn tiếp tục bố trí theo tiến độ đã được phê duyệt như sau:    

I. Kết quả rà soát kế hoạch vốn thuộc các dự án thuộc Kế hoạch 

trung hạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) đã 

được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho dự án là 50 

tỷ đồng thuộc nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

năm 2016-2020 tại Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019, Công văn 

số 3535/BKHĐT-TH ngày 29/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn 

thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 189/UBND-

KTN báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án sử dụng nguồn vốn 

để thực hiện dự án, đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tiếp tục 

bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 là 250 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 

Công văn số 1831/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23/3/2020 trả lời về phương án đề 

xuất của tỉnh như sau: Đối với số vốn ngân sách trung ương năm 2020 còn lại 

250 tỷ đồng hiện nay chưa được phân bổ vốn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi có chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, dự án 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) đã được HĐND tỉnh 

Lạng Sơn quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

12/6/2020 với quy mô tổng chiều dài tuyến 13,465km, đường cấp III miền núi. 

Tổng mức đầu tư là 988,252 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn dự phòng chung 

ngân sách Trung ương thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 là 300 tỷ đồng; nguồn đầu tư công theo tiêu chí định mức giai đoạn 2021 - 

2025 và nguồn vốn hợp pháp khác: 688,252 tỷ đồng. Do đó, để công tác triển 

khai được thuận lợi, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tiếp tục bố trí vốn 

giai đoạn 2016-2020 cho dự án  là 250 tỷ đồng.  
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2. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân 

sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt là 7.880 

tỷ đồng, trong đó đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hằng năm là 7.430 tỷ đồng, đạt 

94% kế hoạch vốn. Kết quả rà soát dự án được bố trí vốn đầu tư trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương đến nay cho thấy: Số vốn ngân 

sách trung ương bố trí thiếu so với kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê 

duyệt là: 236,074 tỷ đồng (của 10 dự án). 

3. Số vốn 10% dự phòng ngân sách trung ương tại địa phương theo Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa được phê duyệt đã được 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113a/TTr-UBND 

ngày 24/11/2018, với đề xuất phân bổ dự phòng 10% ngân sách trung ương cho 

16 dự án với tổng số tiền là 197,540 tỷ đồng. Đến nay có 06 dự án được trung 

ương phân bổ với tổng số tiền 42,682 tỷ đồng. Để đảm bảo kinh phí giải ngân 

vốn thực hiện các dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị phân bổ tiếp nguồn dự 

phòng 10% ngân sách trung ương tại địa phương cho 08 dự án với tổng nhu cầu 

vốn là 158,191 tỷ đồng (của 08 dự án). 

(Chi tiết tại biểu kèm theo). 

II. Đề xuất, kiến nghị 

Với thực trạng của một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiếu khó khăn, 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm tiếp 

tục bố trí vốn trong 6 tháng cuối năm 2020 phần kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 2016-2020 còn lại đến nay chưa được phân bổ là 644,265 tỷ đồng, gồm: 

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) là 

250 tỷ đồng. 

2. Các dự án được bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu đến nay chưa được bố trí hết số vốn theo kế hoạch trung hạn, đề nghị 

tiếp tục phân bổ trong 6 tháng cuối năm 2020 (10 dự án) là 236,074 tỷ đồng. 

3. Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu đề nghị giao vốn 10% dự 

phòng ngân sách trung ương tại địa phương (08 dự án) là 158,191 tỷ đồng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quan tâm xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: GTVT, TC; 

- Thường trực Tỉnh  ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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