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Số:          /UBND-KT 

V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án  

sử dụng nguồn dự phòng chung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

NSTW, dự kiến bố trí kế hoạch đầu 

tư vốn NSNN năm 2020 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

      

 Thực hiện Công văn số 3535/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/5/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện như sau: 

1. Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020, tỉnh 

Lạng Sơn được dự kiến bố trí vốn Ngân sách Trung ương năm 2020 từ nguồn dự 

phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 04 dự án, 

gồm: 

(1) Cải tạo, nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18). 

(2) Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

(3) Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường 

tuần tra biên giới. 

(4) Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thiện thủ tục 

quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 04 dự án nói trên theo quy định 

Luật Đầu tư công 2019 và hoàn thành việc cập nhật trên hệ thống thông tin về 

đầu tư công, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp QL4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18). 

(2) Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè chống sạt lở bờ 

sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

(3) Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Đấu nối đường Bản Nằm - 

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

(4) Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh phê 
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duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

(Có các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt gửi kèm theo). 

  Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư theo yêu cầu./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài chính; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT, NNPTNT, LĐ-TBXH; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- CPCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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