
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 hoàn thiện đề xuất dự án “Phát 

triển CSHT thuỷ lợi nhỏ bao gồm cả 

cấp nước sinh hoạt và lồng ghép với 

hoạt động sinh kế bền vững cho đồng 

bào dân tộc các tỉnh miền núi phía 

Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Dân tộc; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 978/UBDT-KHTC ngày 10/8/2020 của Ủy ban Dân 

tộc, Công văn số 9695/BTC-QLN ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính về việc hoàn 

thiện đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ lợi nhỏ bao gồm cả cấp nước sinh 

hoạt và lồng ghép với hoạt động sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh 

miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” (vốn WB), đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để tạo sự thống nhất, thuận lợi, phù hợp với năng lực quản lý trong quá 

trình lập, hoàn chỉnh đề xuất dự án, vận động tài trợ vốn ODA, giao Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ lập đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ 

tầng thuỷ lợi nhỏ bao gồm cả cấp nước sinh hoạt và lồng ghép với hoạt động sinh kế 

bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí 

hậu” từ Ban Dân tộc. 

Ban Dân tộc có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và cơ quan liên quan nghiên cứu 

ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 978/UBDT-KHTC ngày 10/8/2020, ý 

kiến của Bộ Tài chính Công văn số 9695/BTC-QLN ngày 12/8/2020 khẩn trương 

tham mưu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ lợi nhỏ bao 

gồm cả cấp nước sinh hoạt và lồng ghép với hoạt động sinh kế bền vững cho đồng 

bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu”, báo cáo 

UBND tỉnh chậm nhất ngày 14/8/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT; 

- 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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