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Lạng Sơn, ngày  18  tháng 11 năm 2019 
ơ 

V/v triển khai thực hiện và báo cáo 
nhu cầu, khả năng giải ngân Tiểu dự 

án chuẩn bị cho Dự án hạ tầng cơ 
bản cho phát triển toàn diện 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
 

Thực hiện Công văn số 8480/BKHĐT-KTĐN ngày 14/11/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc thực hiện và giải ngân Tiểu dự án chuẩn bị cho Dự án hạ 
tầng cơ bản cho phát triển toàn diện do Quỹ PPSSF tài trợ, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục theo 
quy định pháp luật Việt Nam và quy định của ADB để triển khai thực hiện, chủ 
động báo cáo nhu cầu và khả năng giải ngân của Tiểu dự án chuẩn bị cho Dự án 
hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện do Quỹ PPSSF tài trợ trong năm 2019 về 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu tại Công văn trên. 

(Gửi kèm Công văn số 8480/BKHĐT-KTĐN qua eOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- 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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