
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
V/v báo cáo tình hình thực hiện, khó 

khăn, vướng mắc và kiến nghị giải 

pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân  

vốn đầu tư năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư dự án đầu tư công. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực 

Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020; Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công 2020 tại một số bộ, cơ quan, địa phương, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, báo cáo cụ thể tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh (bao gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tư), theo đó cần làm rõ tiến độ thực hiện chi tiết đến 

từng chủ đầu tư, nguồn vốn, dự kiến khả năng giải ngân từ nay tới cuối năm, các 

khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý để đẩy mạnh giải 

ngân các nguồn vốn được giao năm 2020 đảm bảo đáp ứng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/7/2020. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các dự án được giao 

làm chủ đầu tư năm 2020 và các kiến nghị, đề xuất có liên quan gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp chậm nhất ngày 26/7/2020. 

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; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty CP Cấp 

  thoát nước Lạng Sơn, Công ty TNHH 1TV 

  KTCT Thủy lợi Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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