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UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v khẩn trương hoàn thiện thủ tục 

đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án 

trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 

Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Công văn số 1788/KHĐT-QLĐT ngày 15/10/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về tiến độ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai 

đoạn 2021-2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan được giao lập đề xuất dự án: 

- Đối với các dự án nhóm B đã họp Hội đồng thẩm định, kết luận đủ điều 

kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Khẩn trương chỉnh 

sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư theo kết quả thẩm định của Hội 

đồng thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 22/10/2021. 

- Đối với dự án nhóm C đã được thẩm định (14 dự án sử dụng vốn NSĐP): 

Khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư theo kết quả 

thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong 

tháng 10/2021. 

- Đối với các dự án chưa trình Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức 

thẩm định trước ngày 25/10/2021. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Khẩn trương trình ban hành Báo cáo (Thông báo) thẩm định chủ trương 

đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 05 dự án nhóm B đã họp Hội 

đồng thẩm định ngày 15/10/2021. Thời hạn trước ngày 22/10/2021. 
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- Đối với 05 dự án chưa thẩm định (02 dự án sử dụng vốn NSTW: Mở rộng 

đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu  

quốc tế Hữu Nghị; Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn, hạng mục: Sân 

vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng. 03 dự án sử dụng vốn NSĐP: Mở 

rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma và Cổng cửa 

khẩu Chi Ma; Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi; Đường Lý Thái Tổ kéo 

dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn): Khẩn trương xem xét, trình 

họp Hội đồng thẩm định đối với dự án nhóm B, chủ động tổ chức thẩm định đối 

với dự án nhóm C trước ngày 25/10/2021. 

3. Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt dự 

án đầu tư theo quy định đối với các dự án đã hoàn thành và được cơ quan có thẩm 

quyền (HĐND tỉnh, UBND tỉnh) phê duyệt chủ trương đầu tư. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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