
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng    năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Công văn số 309/BKHĐT-TH ngày 13/01/2023 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Tình hình triển khai các Dự án theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội 

1.1. Dự án lĩnh vực Y tế 

Theo Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), tại Phụ lục II Danh 

mục nhiệm vụ, dự án dự kiến đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn về đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, 

dự kiến số vốn đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

gồm 02 dự án với tổng số vốn đầu tư là 198,8 tỷ đồng. Tình hình triển khai thực 

hiện các dự án cụ thể như sau: 

- Đối với Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến 

huyện, tỉnh Lạng Sơn: đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 17/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh; hoàn thành phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh và hiện nay đang tổ chức thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong quý I/2023, thi công xây 

dựng và hoàn thành trong năm 2023. Kế hoạch vốn năm 2023 là 98.800 triệu 

đồng vốn ngân sách Trung ương, đến nay chưa giải ngân. 

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng 

Sơn: đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh với nội dung đầu tư gồm 11 dự án thành phần thực 

hiện trên 11 huyện, thành phố; hiện nay 01 dự án thành phần đã hoàn thành phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện thủ tục trình thẩm định phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 10 dự án thành phần đang chỉnh sửa báo cáo nghiên 
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cứu khả thi theo kết luận thẩm định của Sở Xây dựng. Kế hoạch vốn năm 2023 là 

100.000 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương, đến nay chưa giải ngân. 

1.2. Dự án lĩnh vực giao thông 

a) Quá trình thực hiện đề xuất dự án, phối hợp với các Bộ, ngành Trung 

ương 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 

hỗ trợ, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để đầu tư 

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn. Do Quốc lộ 4B là 

tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh, qua đó đến 

thành phố Hải Phòng và các trung tâm kinh tế khác. Việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 

4B, đoạn Km18 - Km80 sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết các 

Khu du lịch trên tuyến hành lang Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - 

Quảng Ninh; kết nối tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với cao tốc Tiên 

Yên - Móng cái, đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ xuất nhập khẩu của các tỉnh: 

Lạng Sơn, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành trên cả nước; phục 

vụ phát triển công nghiệp, thương mại, dịch  vụ. Cùng với việc góp phần phát triển  

kinh tế - xã  hội, tuyến đường còn có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. 

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã tổng hợp, đề xuất danh mục dự án sử dụng  nguồn vốn từ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ đã ban hành Báo cáo số 01/BC-

CP  ngày 02/01/2022 về Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022 về 

dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có danh mục Dự án nâng cấp 

đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B. Ngày 11/01/2022 Quốc hội đã ban hành Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban 

hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 725/BKHĐT-TH 

ngày 30/01/2022 về việc đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí 

từ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tại Phụ lục 

kèm theo Công văn số 725/BKHĐT-TH, lĩnh vực giao thông có danh mục Dự án 

nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B với tổng mức đầu tư dự kiến 3.400 tỷ 

đồng, bố trí vốn từ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội là 2.500 tỷ đồng. 

Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện dự án hoàn thành 

trong giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng quy mô theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số  

1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/02/2022 Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 133/HĐND-KTNS cam kết bố trí 

đủ số vốn còn thiếu của dự án là 900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác trong giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện Dự án. 
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Hiện  nay, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị đầu 

tư đối với dự án nêu trên (đã cơ bản hoàn thành lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi), đồng thời đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, cập nhật 

danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất  

rừng vào các mục đích khác theo quy định để đáp ứng tiến độ, mục tiêu của 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong thời gian qua UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, tích cực phối hợp và 

nhiều lần làm việc với các Bộ, ngành chức năng ở Trung ương để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc nhằm sớm triển khai dự án, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể 

thực hiện được do vướng mắc trong việc giao cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư 

dự án. 

b) Các khó khăn, vướng mắc 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 910/TTg-CN 

ngày 12/10/2022 và văn bản số 57/VPCP-CN ngày 04/01/2023, để triển khai dự án 

cần điều chuyển chức năng quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80 từ quốc lộ thành đường 

địa phương và điều chuyển quản lý tài sản từ Bộ Giao thông vận tải về UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Thực hiện nội dung này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài thời gian 

thực hiện, cụ thể là:  

- Việc điều chỉnh chức năng Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80 từ quốc lộ 

thành đường địa phương sẽ làm đường vành đai 1 bị ngắt quãng, không liên tục, 

không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ. Mặt khác đoạn tuyến Km18 - Km80 

là tuyến đường độc đạo trong khu vực, không có đường song hành nên không đủ cơ 

sở xem xét chuyển thành đường địa phương theo quy định tại Quyết định số 

1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Việc điều chuyển quản lý tài sản sẽ kéo dài thời gian, dẫn đến không bảo 

đảm tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội (giải ngân toàn bộ vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án trong 

năm 2023). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

57/VPCP-CN ngày 04/01/2023 vẫn còn các vướng mắc nêu trên. Do đó Bộ Giao 

thông thông vận tải đã có văn bản số 602/BGTVT-KHĐT ngày 18/01/2023 kiến 

nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông thông vận tải là cơ quan chủ quản 

thực hiện dự án để sớmtriển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư. 

(Phụ lục biểu chi tiết các dự án được giao gửi kèm) 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Để tháo gỡ các khó khăn và triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương 

trình phục hồi kinh tế - xã hội trong năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn có một số 

kiến nghị, đề xuất như sau:  

a) Đối các dự án về lĩnh vực y tế 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 
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2025 cho 02 dự án: Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn: 98.800 triệu đồng; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 

Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn: 100.000 triệu đồng. 

b) Đối với dự án lĩnh vực giao thông (Dự án Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn 

Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn) 

Từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 (ngày 11/01/2022) 

đến nay đã được 01 năm nhưng dự án Nâng cấp đoạn  Km18 -Km80, Quốc lộ 4B, 

tỉnh Lạng Sơn đến nay chưa hoàn thành thủ tục giao cơ quan chủ quản dự án, trong 

khi đó yêu cầu của Quốc hội là dự án phải giải ngân hết toàn bộ số vốn trong năm 

2023. Do đó thời gian để triển khai hoàn thành Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - 

Km80, Quốc lộ 4B còn lại là rất ngắn. 

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý với đề xuất 

của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 602/BGTVT-KHĐT ngày 18/01/2023 

giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản thực hiện dự án để sớm triển khai 

thủ tục chuẩn bị đầu tư. UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao 

thông vận tải trong quá trình triển khai dự án. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Bộ: TC, GTVT; 

- Kiểm toán Nhà nước KV X; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, YT, GTVT; 

- Ban Quản lý DA ĐTXD tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, ĐV;  

- Lưu: VT, TH (ĐDĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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