
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

Số:          /UBND-KT 

V/v hoàn thiện đề xuất dự án “Phát 

triển CSHT thích ứng với BĐKH để 

hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân 

tộc các tỉnh miền núi, trung du phía 

Bắc” (vốn JICA) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Ủy ban Dân tộc. 
 

Thực hiện Công văn số 5418/BKHĐT-KTĐN ngày 18/8/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với 

biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, 

trung du phía Bắc” sử dụng vốn vay, vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản 

(kèm văn bản số 9434/BTC-QLN ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính, văn bản số 

4501/BNN-HTQT ngày 03/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

văn bản số 3529/BTNMT-BĐKH ngày 01/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường); Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luâṇ của Phó Thủ tướng Chính phủ Phaṃ Bình Minh taị buổi làm viêc̣ với 

Lañh đaọ tỉnh Tuyên Quang, trong đó có chỉ đaọ về Dư ̣án nêu trên và văn bản 

số 979/UBDT-KHTC ngày 10/8/2020 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, 

hoàn thiện đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc”, 

đồng thời giải trình một số nội dung theo các ý kiến tham gia của các bộ, ngành 

(gửi đề xuất dự án và bảng tổng hợp ý kiến, giải trình kèm theo văn bản này). 

Đây là dư ̣án hết sức cấp thiết, đầu tư vào vùng đồng bào dân tôc̣ thiểu số 

còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh miền núi, biên giới. Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn kiến nghi ̣Ủy ban Dân tộc tổng hơp̣ và trình đề xuất Dư ̣án chung theo 

đúng quy điṇh tại Kkoản 4 Điều 13 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 

25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc xem xét, giúp đỡ./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT;  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; (17b) 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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