
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 10 năm 2022 

 

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 7351/BKHĐT-TH ngày 14/10/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị 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, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau: 

1. 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: 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 KT-XH: 198,8 tỷ 

đồng, gồm 02 dự án cụ thể như sau: 

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

tỉnh Lạng Sơn: dự kiến số vốn đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội là 98,8 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn: dự 

kiến số vốn đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 100 

tỷ đồng. 

Thực hiện Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/08/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn 

trương triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc nguồn vốn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: giao Sở Y tế phối 

hợp với Trung tâm y tế, UBND các huyện, thành phố rà soát đánh giá, xác định 

hiện trạng, sự cần thiết đầu tư, nhu cầu đầu tư (quy mô, nội dung đầu tư), nguồn 

vốn thực hiện,... để lập đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 

Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn; giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh lập Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung 

tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn.  

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương các dự án do Sở Y tế và Ban Quản lý 

đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn lập, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng 

vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đã tổ chức họp thẩm định (ngày 23/8/2022). 
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UBND tỉnh Lạng Sơn đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại các Tờ trình số 93/TTr-UBND,94/TTr-UBND ngày 25/8/2022. 

Ngày 29/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ mười 

một khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 29/8/2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y 

tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về 

chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Lạng 

Sơn chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo quy định, đảm bảo mục 

tiêu của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, đã giao 

nhiệm vụ Chủ đầu tư 02 dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi trên 

cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự 

án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng 

Sơn và giao UBND 11 huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự 

án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tại 

Công văn số 1068/UBND-KT ngày 12/9/2022. Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư 

chủ động thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức lập, trình thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tư theo quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ 

trì, phối hợp Sở Y tế đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức thực hiện các dự án đảm 

bảo tiến độ theo chủ trương phê duyệt. Đến nay, các dự án thành phần đang triển 

khai các bước theo tiến độ quy định.    

2. Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 

sau khi rà soát các đoạn tuyến trên Quốc lộ 4B, UBND tỉnh đã báo cáo, đề xuất 

dự án Nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo Bộ Giao thông vận tải về 

việc làm rõ hướng tuyến, quy mô dự kiến dự án Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn 

Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn (tại văn bản số 966/UBND-KT ngày 12/8/20022) 

theo yêu cầu tại Công văn số 8168/BGTVT-KHĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc hướng tuyến dự án Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 - 

Km80, tỉnh Lạng Sơn trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày 17/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5314/VP-CP về việc 

đầu tư Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn trong Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp 

với các Bộ có liên quan báo cáo rõ thêm một số nội dung như sự phù hợp quy 

hoạch, dự kiến nguồn lực, thẩm quyền quyết định…, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ đưa vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trước ngày 

25/8/2022. UBND tỉnh có báo cáo số 382/BC-UBND ngày 25/8/2022 gửi Thủ 

tướng Chính phủ về việc làm rõ một số nội dung Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B 

đoạn Km18-Km80, tỉnh Lạng Sơn trong đó có kiến nghị để chủ động trong triển 

khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, thực hiện 

các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề 
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nghị Thủ tướng Chính phủ sớm giao cho tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản 

thực hiện Dự án.  

Ngày 12/10/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 910/TTg-CN gửi 

UBND tỉnh Lạng Sơn, trong đó đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư tại văn bản số 4122/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20/6/2022 đảm bảo thực hiện 

đúng quy định của pháp luật, chủ trương phân cấp cho các địa phương làm cơ 

quan chủ quản kết hợp ngân sách trung ương, địa phương trong đầu tư gắn trách 

nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng... Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn 

đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính rà soát các nội dung để 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và dự 

kiến phương án bố trí đối ứng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện dự 

án đáp ứng yêu cầu Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

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, THNC (ĐDĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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