ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1077 /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày03 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xác nhận hủy bỏ, đăng ký mới
mẫu chữ ký giải ngân dự án BIIG1Lạng Sơn

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của cơ quan chuyên môn, ngày
13/8/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND về
việc điều chỉnh Chủ đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh
Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng
Sơn (viết tắt là Dự án). Thực hiện Quyết định trên, từ ngày 22/8/2020 nhiệm vụ
chủ đầu tư Dự án đã được chuyển giao hoàn toàn từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lạng Sơn sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.
Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Dự án được thuận lợi, tuân thủ đúng
quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan quản lý, UBND tỉnh
Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
1. Hủy bỏ mẫu chữ ký liên quan đến thủ tục rút vốn và giải ngân của Dự
án với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) của 02 cán bộ đã được ủy quyền tại
Công văn số 626/UBND-KTN ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh, gồm có chữ ký
của các ông: Hà Mạnh Cường, Trần Đình Trung.
2. Xác nhận mẫu chữ ký của 02 cán bộ (mới) được ủy quyền ký đơn rút
vốn và giải ngân của Dự án, gồm có:
(1) Ông Lăng Văn Thạu, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.
(2) Ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
tỉnh Lạng Sơn.
(Có mẫu chữ ký gốc đính kèm, gồm 02 mẫu chữ ký tiếng Việt và 02 mẫu
chữ ký tiếng Anh có đóng dấu treo)
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Kho bạc NN tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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