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V/v gia hạn dự án “Chuẩn bị dự án 
Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện 
các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn,  Lạng Sơn” Tiểu dự 
án tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2019 

 
                               

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

            
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-BKHĐT ngày 04/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Quỹ hỗ trợ chuẩn 
bị và khởi động dự án” vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), UBND 
tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện, lý do và đề xuất thời gian gia hạn dự 
án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, như sau:  

1. Tình hình tiến độ thực hiện dự án tại tỉnh Lạng Sơn  

Dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông 
Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (gọi 
tắt là PBIIG1 Lạng Sơn) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết 
định số 1641/QĐ-BKHĐT ngày 07/11/2018, tổng vốn tài trợ từ dự án PPFFS là 
962.000 USD. Hiện nay dự án đã hoàn thành thủ tục phê duyệt Văn kiện tiểu dự 
án PBIIG1 Lạng Sơn (tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn); đã thực hiện thủ tục thẩm định khả năng vay và trả nợ 
của tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 9738/BTC-QLN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài 
chính); đã ký thỏa thuận tài trợ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Lạng 
Sơn (Thỏa thuận tài trợ số PPSSF/01/2018 ngày 28/12/2018); Ký hợp đồng vay 
lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lạng Sơn.   

Các công việc đang triển khai thực hiện: Tiểu dự án gồm 03 gói thầu, theo 
Kế hoạch đấu thầu cập nhật ngày 25/3/2019 như sau: 

1.1. Đối với gói thầu: Tư vấn thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các 
tiểu dự án thuộc hợp phần Hạ tầng giao thông (LS-DD01) và gói thầu Tư vấn 
thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các tiểu dự án thuộc hợp phần Cấp 
nước sinh hoạt (LS-DD02). 

 Do trong quá trình triển khai dự án cần tuân thủ các quy trình, thủ tục đấu 
thầu theo quy định của nhà tài trợ (ADB) gồm nhiều bước, nên việc lựa chọn nhà 
thầu thiết kế chi tiết các hạng mục đầu tư đến đầu tháng 11/2019 mới ký hợp 
đồng để triển khai. Do vậy dự án chưa triển khai thực hiện hoàn thành và giải 
ngân kết thúc vào tháng 12/2019.  

1.2. Đối với gói thầu Tư vấn thiết kế chiến lược và quy hoạch phát triển 
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chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn (LS-DD03), đến thời điểm này vẫn đang 
trong quá trình triển khai (Thời gian thực hiện hợp đồng đến 30/4/2020). Do vậy 
đến thời điểm 31/12/2019 chưa thể hoàn thành. 

 Mặt khác, đến nay dự án mới được bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch vốn năm 
2019 tại Quyết định số 1707/QĐ-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 
đoạn 2016 -2020; giao, điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 
ương năm 2019 (đợt 5). 

2. Về việc gia hạn dự án 

Theo Quyết định số 1641/QĐ-BKHĐT ngày 07/11/2018 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc phê duyệt Tiểu dự án chuẩn bị dự án đầu tư “Hạ tầng cơ bản 
phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn” - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn thì các tiểu dự án phải hoàn thành công việc 
trước ngày 31/12/2019 (thời điểm kết thúc dự án).  

Trên cơ sở tình hình, tiến độ thực hiện dự án như đã trình bày ở trên, 
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thực hiện thủ tục 
gia hạn dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông 
Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tới 
ngày 30/6/2020 (thêm 6 tháng).  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ./. 

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

 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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