
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 
V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, giải ngân vốn ODA thuộc 

Chương trình Phát triển giáo dục 

trung học giai đoạn 2 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 

Thực hiện Công văn số 3086/BGDĐT-KHTC ngày 14/8/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu đẩy nhanh thủ tục và giải ngân nguồn vốn 

ODA từ khoản vay chính sách thuộc Chương trình Phát triển giáo dục trung học 

giai đoạn 2 năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 

sử dụng vốn ODA do Sở làm chủ đầu tư, đảm bảo đến hết quý III/2020 tỷ lệ giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2020 phải đạt từ 60% trở lên. Giám đốc Sở chịu trách 

nhiệm, kiểm điểm trước UBND tỉnh trong trường hợp địa phương bị thu hồi, 

điều chuyển vốn do không đạt tỷ lệ giải ngân theo đúng yêu cầu.  

Chủ động rà soát, báo cáo nhu cầu sử dụng, tình hình giải ngân, cam kết 

giải ngân đối với phần kinh phí đã được cấp theo Quyết định số 1066/QĐ-

BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo các tài liệu minh 

chứng, trực tiếp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng yêu cầu tại Công văn 

trên, đồng gửi UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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