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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 

07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 718/SKHĐT-KTN ngày 31/5/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh; Sau khi rà 

soát, tổng hợp. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Tổng hợp số lượng công trình thực hiện ủy quyền theo Quyết định 

số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Trong năm 2018 và 2019, UBND huyện đã quyết định phê duyệt 162 hồ 

sơ dự án, công trình thực hiện theo ủy quyền Quyết định số 326/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh. Trong đó: 

- Quyết định phê duyệt đầu tư 53 dự án, công trình. 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 67 dự án, công trình. 

- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 42 dự án, 

công trình 

(Có danh mục cụ thể kèm theo Báo cáo) 

2. Tổng hợp những thuận lợi và những bất cập, khó khăn, vướng mắc 

trong quá triển khai thực hiện 

2.1. Thuận lợi 

- Việc thực hiện Quyết định phân cấp, ủy quyền đối với địa phương sẽ góp 

phần đẩy nhanh quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, qua đó đẩy nhanh tiến 

độ thi công và hoàn thành dự án, tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện 

mục tiêu của địa phương cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung của 

tỉnh. 

- Phù hợp với Luật, Nghị định, Thông tư mới ban hành trong giai đoạn 

hiện nay, tạo nên sự thống nhất về văn bản giữa các cấp.  

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý dự án; quản lý sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao.  
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2.2. Khó khăn, vướng mắc 

Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 về 

việc Ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê 

duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C, có Ủy quyền Thủ trưởng các Sở, 

Ban, ngành trực thuộc quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trong 

các lĩnh vực có tổng dự toán dưới 01 (một) tỷ đồng sử dụng nguồn vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tư (trừ công trình quốc phòng, an ninh, xây dựng mới 

các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có, công trình có tính chất đặc thù 

đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật riêng); phê duyệt quyết 

toán công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên được giao hằng năm có tổng dự toán dưới 100 (một trăm) triệu đồng. Tuy 

nhiên chưa phân cấp uỷ quyền cho Thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc cấp 

huyện phê duyệt.  

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét có hướng dẫn cụ thể 

hơn về việc ủy quyền cho các phòng, ban ngành thuộc cấp huyện, UBND các 

xã, thị trấn phê duyệt quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C theo Khoản 2 Điều 1 Quyết 

định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 

07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn./.  

 
 

Nơi nhận:
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