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/VP-KT

V/v dự thảo báo cáo của UBND tỉnh
về đánh giá, cam kết tiến độ giải ngân
vốn ODA năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài
nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 10071/BTC-QLN ngày 20/8/2020 của Bộ Tài chính
về cam kết tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 2020, đồng chí Hồ
Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc
Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư rà soát, đánh giá tình hình giải ngân các dự án
ODA đến 31/7/2020, dự kiến khả năng giải ngân đến hết năm 2020, trên cơ sở đó
tham mưu UBND tỉnh có văn bản cam kết tiến độ giải ngân vốn ODA. Trong đó
báo cáo, giải trình rõ các trường hợp dự kiến không giải ngân hết 100% kế hoạch
vốn (nếu có), đồng thời dự kiến phương án điều chuyển theo đúng nội dung yêu
cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên. Thời gian hoàn thành dự thảo, gửi UBND
tỉnh chậm nhất ngày 26/8/2020.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ
quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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