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Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 
 

Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số  

1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, ký Hiệp định vốn vay số 3633-VIE ngày 

12/4/2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017, theo đó 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, hiện 

đang triển khai các bước tổ chức thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt. 

 Tuy nhiên, sau quá trình tổ chức thực hiện cho thấy còn một số khó khăn, 

bất cập do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn là cơ quan chuyên môn trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoạch định chính sách, quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, 

cùng nhiều nội dung mang tính chất tổng hợp quan trọng khác. Với rất nhiều 

nhiệm vụ được giao trong thời gian tới đơn vị sẽ phải tập trung triển khai thực 

hiện như: lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và lập Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025… trong khi đó biên chế, nhân lực của Sở 

còn hạn chế về số lượng, nên việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 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 sẽ có những ảnh hưởng nhất 

định, khó bảo đảm các nội dung theo yêu cầu. Do đó cần thiết phải xem xét, 

chuyển chủ đầu tư Tiểu dự án trên cho một đơn vị khác của tỉnh có đầy đủ chức 

năng, nhiệm vụ, nhân lực, kinh nghiệm, phương tiện, bộ máy theo quy định 

pháp luật hiện hành để tiếp tục triển khai. 

Đối chiếu với quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 thì: 

“1. Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án 

hoặc khi phê duyệt dự án. 

2. Tùy thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ 

thể như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài 

ngân sách, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao 

quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; 
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b) Đối với dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân 

vay vốn để đầu tư xây dựng; 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 

người quyết định đầu tư dự án giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; 

trường hợp không có Ban quản lý dự án thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ 

quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư.” 

Tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: 

“Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 của Luật Xây 

dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể 

như sau: 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài 

ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 

hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định 

tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình…” 

Căn cứ điều kiện thực tế, UBND tỉnh Lạng Sơn có chủ trương chuyển 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư 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, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) từ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Đây là 

ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 

434/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, có đầy đủ chức năng, nhiệm 

vụ và điều kiện về kinh nghiệm, năng lực để thực hiện công tác quản lý dự án. 

Việc chuyển chủ đầu tư dự án bảo đảm theo đúng quy định pháp luật Việt Nam 

hiện hành, sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng thực hiện dự án, đáp ứng tốt 

hơn những yêu cầu của Nhà tài trợ. 

Để bảo đảm có sự thống nhất, đồng thuận cao trước khi chuyển giao chủ 

đầu tư 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, UBND tỉnh Lạng 

Sơn trân trọng đề nghị Ngân hàng Phát triển Châu Á xem xét, cho ý kiến chấp 

thuận đối với nội dung nêu trên để triển khai tiếp các bước theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Bộ: KHĐT, TC; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- BQLDA ĐTXD tỉnh Lạng Sơn;   

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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