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BÁO CÁO 

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2020 

 
 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kho bạc Nhà nước. 

 

Thực hiện Công văn số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính 

về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh Lạng 

Sơn báo cáo tình hình giải ngân đến ngày 03/7/2020 như sau: 

I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn 

1. Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao cho 

tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 là 2.944.194 

triệu đồng, trong đó:  

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 1.192.462 triệu đồng (đã 

giảm chi tương ứng bội thu NSĐP để tạo nguồn trả nợ gốc), gồm: 

- Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: 839.865 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước: 361.265 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài :478.600 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 911.867 triệu đồng. 

2. Kế hoạch vốn địa phương triển khai 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 địa phương triển khai là 3.321.572 

triệu đồng, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP: 1.508.862 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 911.867 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 870.743 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn trong nước: 361.265 triệu đồng. 

+ Vốn nước ngoài: 509.578 triệu đồng (bao gồm cả 30.978 triệu đồng vốn 

địa phương vay lại). 

- Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khác là 30.000 triệu đồng. 

3. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang 

Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang là 167.890 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP: 57.305 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 54.045 triệu đồng. 
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- Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: 12.834 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác: 43.706 triệu đồng. 

II. Tình hình thực hiện giải ngân 

Tổng số giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 03/7/2020 là 1.219.214 triệu 

đồng, đạt 41,43% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 34,95% kế 

hoạch địa phương triển khai, trong đó: 

1. Kế hoạch vốn năm 2020  

Vốn đã giải ngân là 1.174.768 triệu đồng, đạt 39,9% theo kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao và bằng 35,37% kế hoạch địa phương triển khai, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP đã giải ngân là 612.419 triệu đồng, đạt 51,36% kế 

hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 40,59% địa phương triển khai.  

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân là 373.463 triệu đồng, 

đạt 40,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và địa phương triển khai. 

- Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu đã giải ngân là 174.623 triệu 

đồng đạt 20,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 20,05% địa 

phương triển khai.  

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác đã giải ngân là 14.263 triệu đồng bằng 

47,54% địa phương triển khai. 

2. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang 

 Vốn đã giải ngân 44.936 triệu đồng bằng 26,77% kế hoạch địa phương 

triển khai, trong đó: 

- Vốn cân đối NSĐP đã giải ngân 23.575 triệu đồng bằng 41,14% kế hoạch 

địa phương triển khai. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 20.323 triệu đồng bằng 

37,6% kế hoạch địa phương triển khai. 

- Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu đã giải ngân 780 triệu đồng 

bằng 6,08% kế hoạch địa phương triển khai. 

- Vốn đầu tư từ nguồn NSNN khác đã giải ngân 258 triệu đồng bằng 0,59% 

kế hoạch địa phương triển khai. 

(Số liệu chi tiết tại biểu kèm theo). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Kho bạc Nhà nước xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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