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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
                                       ------------------------ 

Số:          /UBND-QLĐT 
  V/v đôn đốc tiến độ thi công, giải 

ngân nguồn vốn XDCB kế hoạch 

năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------------------------- 

        Lào Cai, ngày      tháng  01  năm 2021. 

 

Kính gửi:                                                                                    
 

 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố 

Lào Cai; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (Xây dựng, 

Giao thông, ODA); 

- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành 

phố Lào Cai 

 

Xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 15/BC-SKH ngày 

08/01/2021 của về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Tính 

đến ngày 31/12/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của tỉnh Lào 

Cai (bao gồm cả vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020) là: 5.439 tỷ đồng; 

giá trị giải ngân đạt: 4.868 tỷ đồng, bằng 90%KH; trong đó: (i) Kế hoạch vốn kéo 

dài: 533 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 532,6 tỷ đồng, bằng 99,9%KH (Còn lại 

448 triệu đồng không thể giải ngân do hết khối lượng thực hiện); (ii) Kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển năm 2020: 4.905 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 4.336 tỷ 

đồng. Để hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, phấn đấu tỉnh 

có tỷ lệ giải ngân trong top 10/63 các tỉnh, thành của cả nước khi kết thúc năm 

ngân sách 2020. Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Các đơn vị, chủ đầu tư: Yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo 

đúng nội dung Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, để thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao 

Các chủ đầu tư đã nộp chứng từ tại Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12/2020, 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 

31/01/2021, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đối với số kế hoạch vốn còn 

lại 569 tỷ đồng của các nguồn vốn, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị khẩn 

trương thực hiện, cụ thể: 



2 

 

1.1 Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương: Còn 169 tỷ đồng chưa 

giải ngân (trong đó: Ngân sách tập trung: 39 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất 

ngân sách tỉnh: 76 tỷ đồng; Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh: 53 tỷ đồng).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/01/2021. 

Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, có văn bản giải trình lý do 

cụ thể đối với từng công trình, dự án, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định. 

1.2 Đối với chương trình mục tiêu: Còn 40 tỷ đồng chưa giải ngân, tại một 

số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, cụ thể: Đường nối đường cao tốc Nội Bài – 

Lào Cai đến Sa Pa (KH vốn 130 tỷ đồng, còn 24 tỷ đồng chưa giải ngân); Hỗ trợ 

đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 2085, 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư (KH vốn: 38 tỷ 

đồng, còn 5,8 tỷ đồng chưa giải ngân)....  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân trước 31/01/2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh kéo 

dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định. 

1.3 Đối với nguồn vốn nước ngoài ODA: Còn 171 tỷ đồng chưa giải ngân 

(trong đó: Ban QLDA ODA tỉnh: 129 tỷ đồng; Sở Giao thông vận tải-Xây dựng: 

05 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT: 31 tỷ đồng...).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân trước ngày 31/01/2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định. 

1.4 Đối với nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020: Còn 

9,36 tỷ đồng của dự án Kè chống sạt ở mốc 108(2) trên biên giới đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc do UBND huyện Mường Khương chủ đầu tư. Dự kiến đến 

hết năm 2020, không giải ngân hết số vốn trên do vướng mắc phía bên Trung 

Quốc. Yêu cầu UBND huyện Mường Khương có văn bản giải trình gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân sang năm 2021. 

1.5 Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: Còn 69 tỷ đồng chưa giải ngân.  

Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân đảm bảo tiến độ hoàn thành 100% trước ngày 31/01/2021. Trường hợp cần 

thiết, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 

2021. 

1.6 Đối với nguồn vốn chương trình MTQG: Còn 109 tỷ đồng chưa giải 

ngân. Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2021 đạt khoảng 96%KH. Còn lại 04% 

(tương đương khoảng 30 tỷ đồng) sẽ kéo dài sang năm 2021 theo quy định.  
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1.7 Trong trường hợp các chủ đầu tư, các đơn vị không giải ngân hết vốn 

giao, có văn bản giải trình lý do cụ thể đối với từng công trình, dự án, gửi báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp); đồng thời làm thủ tục kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, KBNN tỉnh 

thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Thường xuyên gửi báo cáo chi tiết về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư phát 

triển năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài); tổng hợp những vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện... Trường hợp cần thiết 

tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn theo thẩm quyền. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- LĐ Văn phòng;  

- BBT-Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, các CV:TH,QLĐT                                                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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