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Số: 709  /VP-KTN  

V/v liên quan đến kiến nghị về nguồn 
vốn đầu tư ngân sách Trung ương 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2019 

 
 

 Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 157/SKHĐT-KTNN ngày 13/02/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc rà soát một số kiến nghị về vốn ngân sách Trung ương 
trong Kế hoạch trung hạn 2016-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có 
ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu các sở, ban, ngành trong quá trình tham mưu đề nghị Trung 
ương hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư do đơn vị thực hiện cần phối hợp chặt chẽ 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, xem xét trước khi trình UBND tỉnh ban 
hành văn bản gửi Trung ương để đảm bảo tính thống nhất về số liệu, thông tin 
giữa các báo cáo, tạo thuận lợi trong quá trình tổng hợp, cân đối, phân bổ, giải 
ngân, thanh toán vốn sau này. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan dự 
thảo văn bản của UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục xử lý các kiến nghị của tỉnh chưa được giải 
quyết; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều    
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