
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT 

V/v tình hình phân bổ và các 

khó khăn, vướng mắc trong 

việc giao và giải ngân kế hoạch 

đầu tư vốn NSNN năm 2021 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 2243/BKHĐT-TH ngày 20/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải 

ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo các nội dung như sau: 

I. Kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2021 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021 (phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương) tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tại Quyết định số 2844/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020. Trên cơ sở Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã giao kế hoạch vốn tới các 

cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc để triển khai thực hiện ngay trong quý 

I/2021 theo đúng thời gian, mục tiêu, kế hoạch vốn đã được phân bổ. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao cho 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 là 2.761,8 tỷ đồng, cụ thể:  

- Vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 1.268,2 tỷ đồng; 

- Vốn Ngân sách Trung ương (NSTW) là 1.493,6 tỷ đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước (Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực): 989,3 tỷ đồng, trong 

đó: các dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: 200 tỷ đồng; thu hồi các khoản vốn ứng 

trước: 34,88 tỷ đồng. 

+ Vốn nước ngoài: 504,3 tỷ đồng. 

Trên cơ sở số vốn đầu tư công Trung ương giao và dự kiến khả năng 

nguồn thu của ngân sách địa phương, tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ chi tiết kế hoạch 

vốn tới dự án, chủ đầu tư thực hiện là 2.681,7 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn 

Trung ương giao, cụ thể: 

a) Vốn cân đối NSĐP là 1.418,2 tỷ đồng, tăng 11,83% so với Trung ương 

giao, trong đó:  
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- Vốn cân đối NSĐP theo nguyên tắc tiêu chí: 707,2 tỷ đồng (phân bổ cho 

các dự án: 577 tỷ đồng; phân bổ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND cho 

các huyện: 106,1 tỷ đồng; bội chi NSĐP: 24,1 tỷ đồng); 

- Thu từ xổ số kiến thiết (phân cấp cho cấp huyện): 11 tỷ đồng;  

- Thu phí bến bãi: 150 tỷ đồng;  

- Vốn thu từ sử dụng đất: 550 tỷ đồng (cấp tỉnh: 368,4 tỷ đồng; cấp 

huyện: 181,6 tỷ đồng). 

b) Vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 1.263,5 tỷ đồng, đạt 84,6% kế 

hoạch vốn Trung ương giao, trong đó: 

- Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực): 759,3 tỷ đồng, đạt 

76,75% kế hoạch vốn Trung ương giao; 

- Vốn nước ngoài (ODA): 504,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn Trung 

ương giao.    

c) Số vốn NSTW chưa phân bổ chi tiết: 230 tỷ đồng, cụ thể: 

- Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực): 30 tỷ đồng. 

- Vốn trong nước (các dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng có 

ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững): 200 tỷ đồng; 

Nguyên nhân: trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu với thứ tự ưu tiên quy 

định tại Điều 1 Quyết định số 2185/QĐ-TTg: Trong tổng số danh mục dự án dự 

kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh và Quyết định số 2599/QĐ-UBND của UBND tỉnh (21 dự án sử 

dụng vốn NSTW trong nước; 07 dự án sử dụng vốn ODA) có 02 dự án thuộc đối 

tượng sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 nhưng thời điểm hiện nay chưa đủ điều kiện phân bổ vốn 

NSTW năm 2021, thuộc trường hợp phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét 

quyết định từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương theo quy định tại 

khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2185/QĐ-TTg, gồm: (i) Dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc (dự án khởi công mới, đã 

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020); (ii) Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Thành phần 2) theo 

hình thức BOT đến nay đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu 

tư theo quy định. 

II. Các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan 

dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước 

1. Kết quả giải ngân 

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 đã giải ngân đến hết Quý I/2021 là 552,9 tỷ 

đồng, đạt 20,02% kế hoạch vốn Trung ương giao, đạt 20,62% kế hoạch vốn địa 

phương giao, cụ thể: 

a) Vốn NSĐP: 311,1 tỷ đồng, đạt 24,53% kế hoạch vốn Trung ương giao, 
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đạt 21,94% địa phương giao, gồm:  

- Vốn cân đối NSĐP theo nguyên tắc tiêu chí: 248,6 tỷ đồng, đạt 35,15% 

kế hoạch; 

- Thu từ xổ số kiến thiết (phân cấp cho cấp huyện): 0,3 tỷ đồng, đạt 2,73% 

kế hoạch; 

- Thu phí bến bãi: 19,8 tỷ đồng, đạt 13,21% kế hoạch; 

- Vốn thu từ sử dụng đất: 42,3ỷ đồng, đạt 7,72% kế hoạch. 

b) Vốn ngân sách trung ương (NSTW): 241,8 tỷ đồng, đạt 24,44% kế 

hoạch vốn trung ương giao, đạt 31,84% địa phương giao, gồm: 

- Vốn trong nước: 241,8 tỷ đồng, đạt 24,44% kế hoạch vốn trung ương 

giao, đạt 31,84% kế hoạch vốn địa phương giao, trong đó: vốn đầu tư theo 

ngành, lĩnh vực 207,0 tỷ đồng, đạt 27,44 % trung ương giao, đạt 28,58% địa 

phương giao; vốn thu hồi các khoản ứng trước 34,78 tỷ, đạt 99,73% kế hoạch. 

- Vốn nước ngoài (ODA): chưa giải ngân. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Đánh giá chung kết quả thực hiện 

Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 đều 

được chủ đầu tư triển khai thi công ngay khi giao kế hoạch vốn, dự án chuẩn bị 

đầu tư, khởi công mới đều được hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tổng kế hoạch 

vốn giải ngân đến hết Quý I//2021 là 552,9 tỷ đồng, đạt 20,02% kế hoạch vốn 

Trung ương giao, đạt 20,62% kế hoạch vốn địa phương giao; một số nguồn giải 

ngân thấp như: nguồn thu phí, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến 

thiết giải ngân dưới 15%, do khoản thu từ các nguồn này chưa đạt tiến độ dự 

toán giao đầu năm; một số nguồn NSTW chưa đủ điều kiện giao chi tiết dự án, 

vốn ODA chưa giải ngân. 

3. Những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân  

3. 1. Một số khó khăn, vướng mắc 

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn NSTW chưa được tỉnh  

Lạng Sơn phân bổ hết chi tiết theo dự án là một số dự án khởi công mới giai 

đoạn 2021-2025 sử dụng vốn NSTW chưa đủ điều kiện phân bổ do chưa được 

Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 2185/QĐ-TTg. 

- Kết quả giải ngân thanh toán chưa cao do những tháng đầu năm bị ảnh 

hưởng bởi Covid-19, mặt khác các chủ đầu tư tiếp tục tập trung thực hiện hồ sơ 

thanh toán giải ngân kế hoạch vốn tháng 13 thuộc niên độ ngân sách năm 2020; 

khối lượng mới thực hiện chủ yếu là tổ chức giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ 

chuẩn bị đầu tư. 

3.2. Nguyên nhân 

a) Về chủ quan 
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(1) Năng lực quản lý và xử lý các vướng mắc ở một số ban quản lý dự án 

ở cấp cơ sở còn có mặt hạn chế nên thủ tục đầu tư không kịp thời, làm chậm tiến 

độ triển khai thực hiện các dự án; một số chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện 

kế hoạch được giao, chậm nghiệm thu để thu hồi vốn đã tạm ứng dẫn đến việc 

thanh quyết toán chưa đảm bảo theo quy định. Tiến độ triển khai chương trình, 

dự án, triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng măṭ bằng 

nhìn chung còn chậm; một số dự án sử dụng vốn ODA đến nay mới hoàn thành 

thủ tục chuẩn bị đầu tư, chậm thực hiện thủ tục thiết kế nên ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công dẫn đến kế hoạch vốn chưa được giải ngân (như: Dự án Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn thuộc Chương trình “Nâng 

cấp hệ thống quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh - Chương trình Miền 

Bắc II”  đến nay vẫn đang trong quá trình thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh).  

(3) Một số chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn 

thành; chậm thu hồi tạm ứng vốn gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản 

lý vốn đầu tư, mặc dù đã được cơ quan chuyên môn đôn đốc thường xuyên.  

(4) Một số huyện chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn tập trung nghiên cứu chính sách, pháp luật để giải quyết dứt điểm 

các vấn đề thực tiễn phát sinh, còn lúng túng trong công tác chuyên môn, cũng 

như tư tưởng trông chờ hết dịch mới tập trung triển khai thực hiện. Một số sở, 

ngành, chủ đầu tư còn chưa chủ động, quyết liệt; phối hợp chưa chặt chẽ trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc tổ chức thực hiện ở một số chương 

trình, dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra.  

b) Về khách quan 

(1) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 nên cơ bản trong Quý I/2021 các chủ đầu tư chủ yếu tập trung 

triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, lập 

hồ sơ thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

(2) Một số nguồn thu của tỉnh (thu phí bến bãi, thu từ sử dụng đất) không 

đạt kế hoạch, không đảm bảo cấp đủ cho đầu tư công theo đúng tiến độ kế hoạch 

đã giao đầu năm tại Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

tỉnh nên chưa có vốn để thực hiện giải ngân. 

(3) Một số dự án chuyển tiếp nhưng có dự án thành phần hoặc bổ sung 

phát sinh khối lượng theo thực tế phải thực hiện thủ tục đầu tư đối với hạng mục 

(thành phần độc lập), thủ tục điều chỉnh dự án, thủ tục lựa chọn nhà thầu nên 

chưa có khối lượng xây lắp. 

(4) Vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng 

nông thôn mới đến nay chưa được Trung ương giao. 

(5) Là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 trong khi chưa được thông báo kế hoạch vốn trung hạn, năm đầu triển khai 

theo quy định Luật Đầu tư công 2019, Luật PPP, Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 



5 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 nên còn có 

những vướng mắc, lúng túng nhất định; một số dự án khởi công mới giai đoạn 

2021-2025 sử dụng vốn NSTW chưa đủ điều kiện phân bổ do chưa được Thủ 

tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết 

định số 2185/QĐ-TTg (gồm 02 dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - 

Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng 

chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn; Dự án cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn 

(Dự án thành phần 2) do có sự hỗ trợ vốn từ NSNN, đang hoàn thiện thủ tục 

điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật PPP và 02 Nghị định hướng dẫn thưc̣ 

hiêṇ Luật mới đươc̣ ban hành). 

III. Giải pháp đã triển khai trong thời gian qua để thúc đẩy giải ngân 

kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021 (phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương) tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tại Quyết định số 2844/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020. Trên cơ sở Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã giao kế hoạch vốn tới các 

cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc để triển khai thực hiện ngay trong quý 

I/2021 theo đúng thời gian, mục tiêu, kế hoạch vốn đã được phân bổ.  

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 642/VPCP-KTTH 

ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-

UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân 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 2021, Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế 

hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021; Văn bản số 156/UBND-

KT ngày 06/02/2021 và số 162/UBND-KT ngày 07/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; chuẩn 

bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021 của 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn; kiểm tra việc triển khai 

một số dự án trọng điểm, dự án chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: Xây dựng, cải 

tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (ĐH.61) 

thuộc 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 Nâng cấp, 

sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; dự án 
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Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn; dự án Mở rộng khu 

Tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc,... Đối với các 

Chương trình MTQG, mặc dù chưa được phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện chủ động rà 

soát, tổng hợp đối tượng, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để sẵn sàng triển 

khai thực hiện khi được giao vốn; tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng lộ trình. 

 IV. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Văn bản số 642/VPCP-KTTH 

ngày 26/01/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 

trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các quy định 

pháp luật về đầu tư xây dựng; thúc đẩy tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để 

tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.  

2. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công 

các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp. Khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng), trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, chấp thuận. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2025; về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân 

tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu 

năm; rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu 

quả hơn, đảm bảo nguồn thu để chi cho đầu tư công theo đúng tiến độ, kế hoạch. 

4. Tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu 

tư công 2021, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả 

năng giải ngân sang các dự án đang có nhu cầu vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân 

chung của tỉnh đạt ở mức cao nhất; có biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm 

nghiêm túc các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải 

hủy dự toán. 

5. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện thủ tục giải ngân đối với kế hoạch vốn đạt tỷ lệ giải ngân thấp, chưa giải 

ngân, có phương án điều chỉnh điều hòa vốn đảm bảo đạt 100% kế hoạch; khẩn 

trương xử lý số dư tạm ứng giải phóng mặt bằng quá hạn tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh bảo đảm theo đúng quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định 

kỳ đối với dự án; báo cáo tháng đối với dự án trọng điểm, cấp bách để kịp thời 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. 

V. Kiến nghị 

1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc đã được HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư thuộc danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021-
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2025 sử dụng vốn NSTW báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để 

Dự án đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công nguồn NSTW năm 2021 theo quy 

định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2185/QĐ-TTg; sớm trình Thủ trướng 

Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống 

thoát nước thải TP Lạng Sơn sử dụng vốn của nhà tài trợ Ngân hàng tái thiết 

Đức (KfW) để đảm bảo điều kiện giải ngân vốn 2021. 

2. Đề nghi ̣Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét, trình Thủ tướng 

Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án 

cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (đã báo 

cáo tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh). 

3. Đề nghi ̣ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 

cho tỉnh để triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình. 

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

tư./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TC, NNPTNT, TNMT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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