
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 5 năm 2022 
V/v triển khai tiếp các bước của 

Dự án "Phát triển CSHT thích 

ứng với biến đổi khí hậu để hỗ 

trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc 

các tỉnh miền núi, trung du phía 

Bắc, tỉnh Lạng Sơn" 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

       Thực hiện Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến 

đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du 

phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn" sử dụng vốn vay Nhật Bản, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan triển khai tiếp các bước của Dự án "Phát 

triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào 

dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn" theo quy định; chủ 

động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, 

  GTVT, XD;  

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Bình Gia,  

  Đình Lập, Văn Quan; 

- CPVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

         

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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