
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /VP-KT 

V/v tiếp tục rà soát một số nội dung 

liên quan đến Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả vay vốn WB 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Xem xét Báo cáo số 127/BC-SNN ngày 30/4/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về kết quả rà soát kế hoạch năm và xây dựng kế hoạch giải 

ngân nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, rà soát kỹ khả năng giải ngân nguồn kinh phí 

toàn Chương trình đối với hợp phần do đơn vị phụ trách; phối hợp với cơ quan 

thường trực Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) báo cáo, đề 

xuất cấp có thẩm quyền nội dung liên quan nhằm bảo đảm sử dụng nguồn kinh 

phí được giao đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định của Chương trình; chủ 

động hoàn tất các thủ tục theo quy định nếu không còn nhu cầu sử dụng. Thời 

gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2020. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ công tác xây 

dựng, sửa chữa các công trình ứng với số kinh phí 35.695,5 triệu đồng để đảm 

bảo mục tiêu hoàn thành đủ 114 công trình như Văn kiện đã phê duyệt do trong 

Chương trình không được điều chuyển nguồn vốn qua lại giữa các Hợp phần.  

Đối với nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung 21.103 triệu 

đồng bằng nguồn vốn khác của tỉnh để xây dựng các công trình sẽ được xem xét 

cụ thể sau khi hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục làm tốt vai trò của cơ 

quan thường trực Chương trình; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm NS và VSMTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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