
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 

V/v lập kế hoạch vay và trả nợ 

công, vốn viện trợ nước ngoài năm 

2021 và giai đoạn 2021- 2023 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 7793/BTC-QLN ngày 26/6/2020 của Bộ Tài chính 

về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 và 

giai đoạn 2021 - 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2020 

1.1. Về giao kế hoạch vốn 

Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1704/QĐ-TTg ngày 

29/11/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, số 1706/QĐ-

TTg ngày 29/11/2019 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2020; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách năm 

2020, tỉnh Lạng Sơn được Trung ương giao tổng số vốn nước ngoài là 484.950 

triệu đồng (trong đó vốn xây dựng cơ bản là 478.600 triệu đồng, vốn hành chính 

sự nghiệp là 6.350 triệu đồng), địa phương vay lại vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ là 53.700 triệu đồng. 

Trên cơ sở các Quyết định giao dự toán của Trung ương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2020 tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch tại Quyết định số 

2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó phân bổ kế hoạch 

vốn chi tiết cho 11 chương trình, dự án, cụ thể:  

- Thực hiện 06 dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, với tổng 

vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát là: 352.508 triệu đồng (trong đó 

vốn xây dựng cơ bản là 342.708 triệu đồng, vốn hành chính sự nghiệp là 2.800 

triệu đồng), vốn UBND tỉnh vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 

30.978 triệu đồng. 

- Thực hiện 05 dự án vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát 

100% là 132.442 triệu đồng (trong đó vốn xây dựng cơ bản là 128.892 triệu 

đồng, vốn hành chính sự nghiệp là 3.550 triệu đồng). 
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- Công tác giao kế hoạch và phân bổ vốn đảm bảo đúng thời gian theo quy 

định; số kế hoạch vốn được giao đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện của 

các dự án.  

1.2. Về giải ngân vốn 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Lạng Sơn đã giải ngân cho 01 dự án 

đủ điệu kiện thanh toán với tổng số kinh phí là 31.461 triệu đồng (dự án Dự án 

LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương), cụ thể:  

+ Vốn ngân sách Trung ương cấp phát là 28.315 triệu đồng, đạt 5,9% so 

với kế hoạch vốn được giao.    

+ Vốn địa phương vay lại là 3.146 triệu đồng. 

- Công tác giải ngân ước thực hiện năm 2020:  

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp phát ước đạt 469.958 triệu đồng, 

bằng 96,9% kế hoạch vốn được giao. Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ước đạt 

463.608 triệu đồng, bằng 96,9% kế hoạch vốn được giao; vốn hành chính sự 

nghiệp ước đạt 6.350 triệu đồng, bằng 100% dự toán giao. 

+ Nguồn vốn địa phương vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ ước 

đạt 30.978 triệu đồng. 

1.3. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình, dự án 

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trên địa bàn tỉnh còn thấp do trình tự thủ tục rút 

vốn, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh dự  án, lựa chọn nhà thầu phụ thuộc vào các 

quy định của các nhà tài trợ và các ban quản lý Trung ương.  

Công tác chuẩn bị đầu tư dự án còn hạn chế, sự phối hợp của các sở, 

ngành và chủ đầu tư các dự án trong quá trình chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và 

triển khai còn nhiều lúng túng, chưa đồng bộ; công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng đã được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên đối với một số dự án tiến hành 

vẫn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. 

Năng lực cán bộ tham gia quản lý, thực hiện các dự án còn hạn chế về 

chuyên môn, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ và kinh nghiệm hợp tác quốc tế. 

Nguồn vốn phân bổ cho chương trình từ Trung ương về địa phương còn 

rất muộn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung hoạt động trong 

kế hoạch chương trình. 

1.4. Các kiến nghị, đề xuất 

 Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên mở các khóa 

đào tạo, tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện và quản lý dự án ở các cấp cho 

các tỉnh miền núi, trong đó chú trọng đào tạo các kỹ năng chuyên môn nghiệp 

vụ và kỹ năng hợp tác quốc tế, đặc biệt là năng lực chuẩn bị chương trình, dự án.  

2. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2023 

2.1. Dự kiến tổng nhu cầu rút vốn năm 2021 với tổng số tiền là 842.113 

triệu đồng. Trong đó: 
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- Vốn ngân sách Trung ương cấp phát xây dựng cơ bản là: 755.613 triệu 

đồng. 

- Vốn ngân sách Trung ương cấp phát hành chính sự nghiệp là: 3.273 triệu 

đồng. 

- Vốn địa phương vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 83.227 triệu 

đồng. 

2.2. Dự kiến tổng nhu cầu rút vốn năm 2022 với tổng số tiền là 394.057 

triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương cấp phát xây dựng cơ bản là: 356.497 triệu 

đồng. 

- Vốn địa phương vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 37.560 triệu 

đồng. 

2.3. Dự kiến tổng nhu cầu rút vốn năm 2023: Hiện tại, các dự án của tỉnh 

chỉ thực hiện giải ngân, rút vốn đến hết năm 2022. Trong quá trình thực hiện, 

khi phát sinh dự án vay mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ cập nhật và báo 

cáo kịp thời theo quy định. 

Có các biểu số 2.02, 2.03 (theo quy định tại Thông tư số 84/2018/TT-

BTC) và biểu số 1,2,3 gửi kèm theo Công văn này. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:            
- Như trên;         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu VT, KT(VQK). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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