
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án Đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp 

tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc 

Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư;  

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư; 

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 76/TTr-STC ngày      

09/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án Đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng 

cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và 

tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT như sau:  

1. Thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án: 

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng thay 

ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

2. Bổ sung thành viên Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án: 

Ông Nguyễn Cao Thắng, chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài 

chính làm Thành viên.  
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK).   

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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