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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 (nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA)  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

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

85/TTr-SKHĐT ngày 25/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn 

ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA) như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn ODA, vốn ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA 

năm 2020, chi tiết tại phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định này. 

2. Điều chỉnh vốn ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA năm 2019 chuyển 

nguồn sang năm 2020:  

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho 

phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn: 268 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc, tiểu dự án Lạng Sơn: 268 triệu đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
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Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KT-NS, HĐND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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