
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v sử dụng vốn kết dư của các 

hợp phần khác trong 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 sang 

Hợp phần 3 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

 

Xem xét Báo cáo số 430/BC-SKHĐT ngày 20/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc rà soát, xác định thẩm quyền điều hòa, chuyển vốn kết dư của các hợp phần 

khác trong 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 sang Hợp phần 3, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tư 

vấn hỗ trợ dự án, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát khối lượng công việc 

cần thiết phải đầu tư, các nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB), việc sử dụng phần vốn dư còn lại vào Hợp phần 3, gửi kết quả rà soát về 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh; đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc của Hợp phần 

3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án 

theo thời hạn của Hiệp định đã ký. 

2. Trên cơ sở kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - 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” tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 

nhà tài trợ nước ngoài trước khi thực hiện sử dụng vốn dư và thực hiện điều chỉnh dự 

án theo quy trình thủ tục sử dụng vốn kết dư quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-

CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Thời hạn hoàn thành trước ngày 05/10/2021. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT, XD, GT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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