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KẾ HOẠCH 

Đầu tư công năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thực hiện Công văn số 1027/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/6/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

NĂM 2022 

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2022 

1.1. Kế hoạch vốn được giao 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ đầu tư 01 dự 

án nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng 

Sơn (dự án chuyển tiếp), với tổng vốn được giao là 2.000 triệu đồng. 

1.2. Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công 

trình nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiên ma túy tỉnh tại 

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 17/8/2020; Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 24/8/2020; Phê duyệt thiết kế thi 

công và dự toán tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 03/9/2020; Điều chỉnh 

báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1271/QĐ-

UBND ngày 28/6/2021. 

Dự án đến nay đã hoàn thành và được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả 

nghiệm thu tại Thông báo số 01/TB-SXD ngày 04/01/2022. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Sở Tài chính đã ký kết biên bản thẩm tra quyết toán ngày 

19/5/2022, hiện Sở Tài chính đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh phê duyết 

quyết toán hoàn thành dự án. 

Tình hình thanh toán, giải ngân của dự án: Vốn năm 2022 được giao 2.000 

triệu đồng, đến nay mới được thông báo nhập tabmis nguồn thu sử dụng đất là 

1.000 triệu đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện giải ngân 

trong tháng 7 năm 2022. Lũy kế từ khi khởi công đến hết tháng 6/2022 thực hiện 

thanh toán, giải ngân là 21.000 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương năm 2020: 
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18.000 triệu đồng; Ngân sách địa phương năm 2021: 3.000 triệu đông); Ước thực 

hiện thanh toán, giải ngân năm 2022 là 1.770,223 triệu đồng, đạt 88,5% so với kế 

hoạch vốn giao và đạt 100% so với giá trị quyết toán công trình. 

2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác 

phục vụ cho đầu tư phát triển: Không 

3. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn 

chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

3.1. Kết quả đạt được 

Được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan do vậy dự án đã hoàn thành, bàn 

giao đưa vào sử dụng, đến nay dự án đã được bố trí đủ vốn để thanh toán cho các 

nhà thầu tham gia dự án. 

3.2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế: Không có 

4. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công 

trung hạn những tháng cuối năm 2022 

4.1. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án đến hết năm 2022 

- Trong tháng 7/2022: Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 

dự án. 

- Tháng 7-12/2022: Thực hiện thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành 

cho các nhà thầu tham gia dự án. 

4.2. Kiến nghị  

Căn cứ giá trị quyết toán dự án, dự kiến kinh phí còn thừa không giải ngân 

được trong năm 2022 là: 230 triệu đồng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

báo cáo điều chuyển sang dự án khác theo quy định. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương (vốn 

bổ sung có mục tiêu của NS Trung ương): 20.000 triệu đồng 

- Dự án Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Lạng Sơn: 20.000 triệu đồng (UBND 

tỉnh có Công văn số 1060/UBND-KGVX ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

xem xét nguồn vốn và chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh 

Lạng Sơn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

2. Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương: 5.000 

triệu đồng 

2.1. Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm 2022: 

Không có 

2.2. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: Không có 

2.3. Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023: 5.000 triệu đồng 
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- Dự án Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Lạng Sơn: 5.000 triệu đồng (vốn đối 

ứng giải phóng mặt bằng). 

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 (1+2): 25.000 triệu đồng (Hai 

mươi năm tỷ đồng chẵn) 

 (Biểu chi tiết gửi kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT; TC; 

- Lãnh đạo sở; 

- CVP, P.KHTC; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

            Phạm Đức Huân 
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