
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư 

dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc 

các Chương trình MTQG 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 496/BC-SKHĐT 

ngày 17/11/2020 về việc giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư dự án nhóm C quy mô 

nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải ngân vốn 

chuẩn bị đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia, cụ thể như sau: 

1. Đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia khởi công mới từ năm 2019 trở về trước đã thanh toán hoặc chưa thanh 

toán giải ngân chi phí chuẩn bị đầu tư thì tiếp tục thực hiện thanh toán, quyết toán 

chi phí chuẩn bị đầu tư theo nội dung hợp đồng đã ký. 

2. Đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia khởi công mới năm 2020 được ký hợp đồng chuẩn bị đầu tư trước ngày 

15/02/2020 thì vận dụng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 

13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng để thanh toán chi phí chuẩn 

bị đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

3. Đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia được ký hợp đồng chuẩn bị đầu tư sau ngày 15/02/2020 thì thanh toán 

chi phí chuẩn bị đầu tư theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 

13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

4. Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện; UBND 

các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục giải ngân, thanh 

toán, quyết toán đảm bảo theo chỉ đạo tại khoản 1, 2, 3 nêu trên. 

5. Giao Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, triển khai tới các đơn vị, chủ 
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đầu tư Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy 

định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới để thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, NNPTNT, LĐ-TBXH; 

- VPĐP Chương trình XD NTM tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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