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Số: 1788 /KHĐT-QLĐTC 
 

V/v tiến độlập kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSNN 

giai đoạn 2021-2025 

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

   

 

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh. 

   

Căn cứ Công điện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 06/CĐ-BKHĐT ngày 

02/10/2021 về triển khai giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn Ngân sách Trung ương; số 07/CĐ-

BKHĐT ngày 12/10/2021 về việc rà soát hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các 

nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 

phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022; theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện lập kế hoạch đầu tư 

công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025 như 

sau: 

1. Tiến độ thực hiện lập kế hoạch 

a) Về lập kế hoạch 

- Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Văn bản số 

419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

10/5/2021về dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2025;Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1939/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung 

hạnvốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án đủ điều kiện 

(dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 đã được phê 

duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư); hoàn thành phương án rà soát kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg, lập 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1) theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và báo cáo của các chủ đầu tư, trình UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đềngày 

08/10/2021. 
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- Hiện nay, Sở đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan rà soátKế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo kết luận tại Thông báo số 595/TB-UBND 

ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 

11/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn 

NSNN nawm 2022. 

b) Về dự án chuẩn bị đầu tư 

- Tổng số dự án được ghi kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 là 54 

dự án, trong đó: 

+ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Phê duyệt 23 dự án được 

ghi kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (trong đó: 15 dự án dự kiến sử dụng 

vốn NSTW, 08 dự án dự kiến sử dụng vốn NSĐP); 

+ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn: Phê duyệt bổ sung 31 dự án chuẩn 

bị đầu tư thực hiện thủ tục trong 6 tháng cuối năm 2021 (trong đó: 31 dự án dự 

kiến sử dụng vốn NSĐP). 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp lập, rà soát đề xuất điều chỉnh danh 

mục dự án chuẩn bị đầu tư theo đề xuất của sở, ban, ngành, UBND các 

huyện,thành phố; đã tổ chức thẩm định dự án đủ điều kiện, đôn đốc và ban hành 

văn bản đôn đốc các cơ quan được giao lập đề xuất dự án khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ (Văn bản số 1322/SKHĐT-QLĐTC ngày 06/8/2021 về việc đôn đốc 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án triển khai mới giai đoạn 2022-

2025; Văn bản số 1435/SKHĐT-QLĐTC  ngày 24/8/2021; Văn bản số 1658 

/SKHĐT-QLĐTC ngày 27/9/2021 về việc đôn đốc thực hiện đề xuất dự án 

chuẩn bị đầu tư năm 2021 (lần 2),...). 

2. Về tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư năm 2021 đối với 

danh mục dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021-2025 

-16 dự án hoàn thành quyết định chủ trương đầu tư, trong đó: 01 dự 

án sử dụng vốn NSTW (Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý thái 

tổ - nguyễn đình chiểu); 15 dự án sử dụng vốn NSĐP1 ; 

                   

1(Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hoà Thắng - Phố Vị - Hoà Sơn - Hoà Lạc) đoạn từ Km0 đến 

Km11+200; Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 đến Km43; Cải tạo sửa 

chữa đường tỉnh ĐT. 239 (Pác Ve - Điềm He) đoạn từ Km15+700 đến Km23+500; Trường mầm non 2 xã Minh 

Sơn; Trường THPT Văn Quan; Trường PTDTNT THPT tỉnh; Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tràng 

Định; Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y; 

Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa 

khoa; Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình; Cải tạo, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Dự án cải 

tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện hệ thống 

an toàn giao thông, hệ thống cây xanh và cải tạo hệ thồng điện chiếu sáng khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng; Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; Cải tạo, mở rộng trụ sở làm 

việc Sở Giáo dục và Đào tạo); 
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-20dự án đã hoàn thành thẩm định, đang chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ 

trình phê duyệt, trong đó: 05 dự án sử dụng vốn NSTW2 ; 15 dự án sử dụng vốn 

NSĐP3; 

-05dự án thẩm định ngày 15/10/2021, trong đó: 04dự án sử dụng vốn 

NSTW (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; Tôn tạo Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn; Hệ thống 

trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan; Cải tạo, nâng cấp 

Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn (phòng  học + KTX)); 01 dự án sử dụng vốn 

NSĐP (Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi Lăng);  

- 01 dự án sử dụng vốn NSTW đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định (Dự 

án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-

1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị); 

-04 dự án chưa trình, trong đó: 01 dự án sử dụng vốn NSTW(Dự án Khu 

liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn, Hạng mục: Sân vận động trung tâm và 

nhà thi đấu đa năng do UBND thành phố là cơ quan lập đề xuất); 03 dự án sử 

dụng vốn NSĐP (Dự án Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song 

phương Chi Ma và Cổng cửa khẩu Chi Ma; Dự án Đường nội bộ khu vực cửa 

khẩu Bình Nghi (do Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn là cơ quan lập đề 

xuất); Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS (UBND 

thành phố là cơ quan lập đề xuất);  

-02 dự án sử sụng vốn NSĐP tạm dừng thực hiện và được UBND tỉnh 

đồng ý tại Công văn số 3679/VP-KT ngày 31/8/2021 do Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh là cơ quan lập đề xuất: Dự án khu dân cư và tái định cư Quốc 

lộ 4B; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thị trấn Đồng Đăng mở rộng 

(hạng mục Trung tâm hành chính huyện Cao Lộc, giai đoạn 1); 

-06 dự án dừng (không) thực hiện do sử dụng nguồn vốn khác, không 

phù hợp quy hoạch4. 

                   

2(Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường 

(ĐH.77), huyện Bắc Sơn; Đường vào khu công nghiệp Hữu Lũng; Đường nối từ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan 

đến xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũngvà 01 dự án chưa có trong Nghị quyết số 07/NQ-HĐND bổ sung vào danh 

mục sử dụng vốn NSTW (Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với 

QL.31 - Cảng Mỹ An tỉnh Bắc Giang). 

3(gồm: Trụ sở Ban QLRĐD Mẫu Sơn; Dự án Đường đến trung tâm xã Đào Viên, huyện Tràng Định; 

Dự án Đường đến trung tâm xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng; Dự án Đường đến trung tâm xã Hòa Bình, huyện 

Hữu Lũng; CTSC đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT237), đoạn từ K14+320 đến Km32; Xây dựng khối điều trị 

nội trú Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng; Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (Giai đoạn II), thành phố Lạng Sơn- Đợt 5; 

Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ 

thuật; Dự án tu bổ cấp thiết di tích nhà bia thủy môn đình; Tôn tạo Di tích Đội cứu quốc quân bắc sơn; hạng mục 

nhà đón tiếp, nhà ban quản lý, bãi đỗ xe; Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng 

Sơn; Trụ sở Báo Lạng Sơn và 02 dự án chuyển từ NSTW tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND sang NSĐP (CT nâng 

cấp đường ĐT.226 đoạn Bình Gia-Văn Mịch; Dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ -Tân Minh đoạn từ Km12 - 

Km20); 

4 gồm: 01 dự án sử dụng vốn NSTW (Hồ chứa Còn Mận xã Tràng Phái huyện Văn Quan); 05 dự án sử 

dụng vốn NSĐP (Dự án Đấu nối đường bộ qua biên giới khu vực cửa khẩu phụ Co Sâu (Việt Nam)-Bắc Sơn 
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(Chi tiết tại biểu 1 kèm theo). 

3. Kiến nghị 

Để hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị 

UBND tỉnh: 

(1) Yêu cầu các cơ quan được giao lập đề xuất dự án: 

- Đối với 11 dự án nhóm B đã họp Hội đồng thẩm định (gồm: 09 dự án 

sử dụng vốn NSTW:Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự 

án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn; Đường vào khu 

công nghiệp Hữu Lũng; Đường nối từ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đến xã Hữu 

Liên, huyện Hữu Lũng; Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công 

nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang); 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; Tôn tạo Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn; Hệ thống trạm bơm điện Bản 

Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan; Cải tạo, nâng cấp Trường cao đẳng nghề 

Lạng Sơn (phòng  học + KTX); 02 dự án sử dụng vốn NSĐP:CT nâng cấp 

đường ĐT.226 đoạn Bình Gia-Văn Mịch; Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử 

Chi Lăng): Khẩn trương chỉnh sửa,hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư 

theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định,trình UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh họp chuyên đề ngay trong tháng 10/2021;  

- Đối với 05 dự án chưa họp thẩm định, chưa trình Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (02 dự án sử dụng vốn NSTW họp HĐTĐ: Dự án Mở rộng đường vận chuyển 

hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị;Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn, Hạng mục: Sân vận động trung 

tâm và nhà thi đấu đa năng; 03 dự án sử dụng vốn NSĐP:Mở rộng tuyến đường 

xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma và Cổng cửa khẩu Chi Ma; Dự 

án Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi; Đường Lý Thái Tổ kéo dài và 

khu dân cư, tái định cư TPLS): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ 

trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trình họp Hội đồng thẩm định (họp 

thẩm định) trước 25/10/2021, chỉnh sửa hồ sơ sau họp thẩm định trình UBND 

tỉnh  phê duyệt đối với dự án nhóm C, trình HĐND tỉnh họp chuyên đề đối với 

dự án nhóm B ngay trong tháng 10/2021;  

- Đối với dự án nhóm C đã họp thẩm định (14 dự án sử dụng vốn NSĐP): 

Khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư theo kết quả 

thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt ngay 

trong tháng 10/2021. 

                                                       
(Trung Quốc); Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025; Kiên cố hóa kênh mương khu Đông Hữu Lũng; 

Chỉnh lý hệ thống hồ sơđịa chính và cơ sở dữ liệu đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 

Lộc Bình, Bình Gia và Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng model kết nối các phần mềm nội bộ của tỉnh vào trục 

liên thông các cơ quan đảng và triển khai tích hợp dữ liệu). 
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(Chi tiết tại biểu 2 kèm theo). 

(2) Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt 

dự án theo quy định đối với các dự án đã hoàn thành và được cơ quan có thẩm 

quyền (HĐND tỉnh, UBND tỉnh) phê duyệt chủ trương đầu tư. 

(3)Đăng ký với HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư cácdự án nhóm Bvà thông qua kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong tháng 11/2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- UBND các huyện, thành phố; 

- Các sở, ngành được giao đề xuất  

chủ trương đầu tư; 

 

- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, QLĐTC.  

Nguyễn Hữu Chiến 
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