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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đấu nối giữa các tuyến đường bộ với đường tuần tra biên giới tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn I - Dự án thành phần: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình 

Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Luâṭ Xây dưṇg ngày 01/7/2014; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đấu nối giữa các tuyến 

đường bộ với đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I - Dự án thành 

phần: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra 

biên giới; Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 và Quyết định số 

1378/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án; Quyết định số 2089a/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình Đấu nối giữa các tuyến đường bộ với đường 

tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I - Dự án thành phần: Đấu nối đường 

Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới;   

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 46/TTr-

SKHĐT ngày 29/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng 

công trình Đấu nối giữa các tuyến đường bộ với đường tuần tra biên giới tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn I - Dự án thành phần: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - 

Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới như sau: 

- Vốn ngân sách Trung ương: 409.267 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách tỉnh: 204.104 triệu đồng. 
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Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

các Quyết định: số 1690/QĐ-UBND ngày 24/10/2011; số 2007/QĐ-UBND ngày 

18/12/2013; số 1378/QĐ-UBND ngày 09/8/2016; số 2089a/QĐ-UBND ngày 

09/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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