
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
 

V/v giải ngân kế hoạch vốn Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 281/BC-SKHĐT 

ngày 06/7/2020 về một số vướng mắc trong thực hiện, giải ngân dự án nhóm C 

quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định 

tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đáp ứng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020, 

trước mắt UBND tỉnh đồng ý cho giải ngân vốn đối với các dự án nhóm C quy 

mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia mà UBND các huyện đã lập 

hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Riêng đối với khoản chi phí lập báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật xây dựng công trình thì chưa thực hiện thanh toán, sau khi có kết luận 

chính thức của Kiểm toán Nhà nước khu vực X, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét 

chỉ đạo cụ thể về nội dung trên. 

2. Yêu cầu UBND các huyện liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm, nhất là với các bộ phận chuyên môn đã tham mưu triển khai thực hiện 

lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng đối với các dự án nhóm C quy mô 

nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2020, chưa thực 

hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 882/UBND-KTN ngày 

26/8/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, LĐ-TBXH, XD, NNPTNT; 

- Ban Dân tộc; 

- Văn phòng ĐP CTXD nông thôn mới tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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