
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-HĐND-KTNS         Lạng Sơn, ngày  01  tháng 7 năm 2022 

             

BÁO CÁO  

Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 (Trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026) 
___________________________ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Thực hiện Thực hiện Thông báo số 455/TB-HĐND ngày 27/5/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười (kỳ 

họp thường lệ) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026; Ngày 21/6/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên 

họp toàn thể thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch 

đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sau 

khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế -Ngân sách báo cáo kết quả như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm 2022 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình với những đánh giá về kết 

quả đạt được đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, cụ thể: UBND tỉnh đã 

chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Thực hiện phân bổ, 

giao kế hoạch vốn đầu tư công đúng mục tiêu, cơ cấu, định mức và danh mục 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức 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, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công 

tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.  

Kết quả thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo kế hoạch, các dự án trọng 

điểm đã từng bước giải quyết được tồn tại kéo dài về vướng mắc giải phóng mặt 

bằng, một số dự án được đẩy nhanh tiến độ; công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

đầu tư, phê duyệt thiết kế - dự toán, quản lý đấu thầu được thực hiện nghiêm túc 

theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn. Công tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp 

đồng được kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức Nhà 

nước ban hành. Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 32,6% kế 

hoạch, tỷ lệ tương đương cùng kỳ năm 2021. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần quan tâm như: 
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Tiến độ thi công, giải ngân vốn của một số dự án chậm; tiến độ hoàn 

thành hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn chậm dẫn tới tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là 

dự án ODA thực hiện quy trình nghiệm thu, thủ tục xin rút vốn chậm như các dự 

án do các đơn vị làm chủ đầu tư gồm: Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên 

và Môi trường, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Công ty TNHH Huy Hoàng, 

Chi cục Phát triển nông thôn, UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc... 

Tình trạng tạm ứng giải phóng mặt bằng quá hạn vẫn còn tồn tại (theo 

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh: Số dư tạm ứng chi GPMB quá hạn: 248,7 

tỷ đồng (trong đó: quá hạn trên 03 tháng: 223,4 tỷ đồng; quá hạn trên 01 năm: 

25,3 tỷ đồng). Một số chủ đầu tư có chi phí tạm ứng giải phóng mặt bằng quá 

hạn trên 01 năm như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (13,3 tỷ đồng); 

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (8,1 tỷ đồng); Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (54,6 triệu đồng); Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước (50 triệu đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (29,5 triệu đồng).  

Chưa phân bổ chi tiết 17 tỷ/634,59 tỷ đồng do chưa hoàn thành thủ tục phê 

duyệt đầu tư (cụ thể vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức: 

12 tỷ đồng cho 02 dự án; vốn thu tiền sử dụng đất: 5 tỷ đồng). Công tác phân 

khai, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm do hoàn thành thủ tục 

phê duyệt dự án chậm (gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh, Dự án đầu tư xây dựng Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng). 

Còn 5/22 dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 chưa đủ điều kiện giao vốn 

năm 2022 gồm: Dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ 

trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10; Dự án Đầu tư trang thiết bị trạm 

quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; Dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị 

công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ 

chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đang thẩm 

định dự án đầu tư; Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, 

Văn Quan; Dự án Trụ sở Ban QLRĐD Mẫu Sơn. Đối với 09 dự án bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư năm 2022: 04/09 dự án chưa hoàn thành báo cáo thẩm định chủ 

trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án. 

Quá trình thực hiện thủ tục đầu tư một số trường hợp còn chậm, kéo dài 

so với thời gian theo quy định, nhất là khâu lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công…. Bên cạnh đó, trách 

nhiệm của một số cơ quan tham gia vào quản lý đầu tư công, đặc biệt là khâu 

thẩm tra, thẩm định dự án vẫn còn những hạn chế, nhất là việc phân tích, đánh 

giá tác động hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án dẫn đến một số dự án phải thực 

hiện điều chỉnh nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, điều chỉnh tiến độ thực 

hiện1, điều chỉnh thiết kế ngay sau khi vừa phê duyệt dự án đầu tư, chủ trương 

                                           
1 Các dự án của Sở Y tế: Dự án Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Dự án 

Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi – giai đoạn II; Dự án Khu A – tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn điều 
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đầu tư2; trong 64 hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng và dự toán được thẩm định có 

17 hồ sơ điều chỉnh dự án. 

Công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương, chủ đầu tư còn thiếu 

chặt chẽ dẫn đến nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, 

năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các 

dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số trường hợp chưa chấp 

hành nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công; công tác tổ chức đấu thầu một 

số nơi chưa thực sự nghiêm túc, thiếu sự giám sát thường xuyên của các cơ quan 

chức năng. 

Công tác kiểm tra giám sát các dự án của cơ quan quản lý, đoàn kiểm tra 

chưa được tổ chức thường xuyên liên tục, một số sở, ngành, chủ đầu tư chưa 

phối hợp 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. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài nguyên nhân chủ quan như: nhiều 

chủ đầu tư chưa bám sát chỉ đạo của tỉnh, chưa thực sự chủ động, quyết liệt, 

vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn chậm được giải quyết, công tác phối hợp 

thiếu chặt chẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung…còn có những những nhân 

khách quan như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 

2022 dự kiến thấp hơn dự toán giao, giảm so với cùng kỳ; Nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được Thủ tướng 

Chỉnh phủ giao vào cuối tháng 5/2022. Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có sự 

biến động khó dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng; 

việc cập nhật, rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chưa 

phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị trường gây khó khăn cho công tác đầu tư 

xây dựng. 

2. Về Nhiêm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

trong 6 tháng cuối năm 2022 như báo cáo của UBND tỉnh. Để tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 có hiệu quả, đảm bảo theo kế hoạch 

đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 

tục quan tâm một số nội dung sau: 

(1). Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện đúng, đủ các thủ tục đấu thầu, khởi 

công dự án bảo đảm theo kế hoạch; các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến 

độ thi công; thường xuyên kiểm tra việc huy động nhân công, máy móc, thiết bị 

                                                                                                                                    
chỉnh thiết kế và thời gian thực hiện; Dự án Di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I (TB1), tỉnh Lạng 

Sơn; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng 

Định, Bình Gia, Lộc Bình; Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn; Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn điều chỉnh thời gian thực hiện do vướng mắc GPMB. 
2 Trụ sở Báo Lạng Sơn khi thẩm định dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19,9 tỷ đồng thành 21,2 tỷ đồng;  
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và các điều kiện khác, không để tình trạng nhà thầu yếu kém năng lực làm ảnh 

hưởng tới tiến độ dự án. Đối với khối lượng đã thi công cần có kế hoạch nghiệm 

thu thanh toán hợp lý, bảo đảm bám sát tiến độ giải ngân đã xây dựng. 

(2). Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 để kịp thời điều chỉnh bố trí kế hoạch vốn cho các dự án 

quan trọng, cấp thiết theo cam kết với Trung ương. Chỉ đạo các sở, ban, ngành 

chủ quản Chương trình MTQG cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quyết 

định giao vốn ngay sau khi có Nghị quyết phân bổ vốn của HĐND tỉnh; xây 

dựng kế hoạch kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đốn đốc, chỉ đạo thực 

hiện theo ngành, lĩnh vực; UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí vốn, huy 

động nguồn lực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án thành 

phần thuộc các Chương trình MTQG, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 

năm 2022. 

(3) Thường xuyên rà soát tình hình thực hiện, tiến độ thi công các dự án, 

xem xét, điều chuyển vốn các dự án tư không đáp ứng được tiến độ cho những 

công trình, dự án có nhu cầu vốn, có khối lượng, đáp ứng điều kiện giải ngân. 

(4) Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt 

bằng; Tăng cường kiểm tra các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng 

điểm, dự án chuyển tiếp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ thi công. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao 

vốn; chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế, dự toán để bảo đảm tiết kiệm, nâng cao 

hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa các sai sót trong khâu khảo sát, thiết kế, lập dự 

toán. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong công 

tác giải phóng mặt bằng dự án, sở Tài nguyên và Môi trường và sở Tài chính 

phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ 

thẩm định giá đất cụ thể, ưu tiên các dự án khởi công mới, dự án sử dụng vốn 

đầu tư công. 

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- C, PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tài 
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