
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1246 /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày 22  tháng 11 năm 2019 
V/v thực hiện nghiêm túc các giải 

pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công năm 2019 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình 
Huệ tại Công văn số 10650/VPCP-KTTH ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính 
phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 và các văn bản 
khác có liên quan, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các 
chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-
CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ 
phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Công văn số 4643/VP-
KTN ngày 09/11/2019, Công văn số 4556/VP-KTN ngày 05/11/2019, Thông báo 
số 553/TB-UBND ngày 19/9/2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của 
UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh trong tháng 11/2019 tiến hành rà soát cụ thể tiến độ giải ngân các 
nguồn vốn, thông báo trực tiếp cho các chủ đầu tư còn để tồn đọng vốn lớn tại 
Kho bạc Nhà nước và đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện.  

Trước ngày 15/12/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh điều chuyển vốn thuộc thẩm quyền quản lý từ các dự án không có khả năng 
thanh toán sang các dự án có nhu cầu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo dõi, 
tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh không giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong năm 
2020 đối với các đơn vị yếu kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 
vốn (kể cả đối với các dự án hỗ trợ theo ngành dọc, vốn mang tính chất sự nghiệp, 
vốn khác)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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