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Lạng Sơn, ngày  04 tháng 9 năm 2018 
ơ 

V/v ý kiến thẩm định của Bộ Tài 
chính về Dự án tăng cường quản lý 
đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

 
 

 Kính gửi:  
- Sở Tài chính; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 10322/BTC-QLN ngày 24/8/2018 của Bộ Tài chính 
về việc thẩm định khả năng trả nợ của tỉnh Lạng Sơn đối với Dự án tăng cường 
quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính. 
các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thống nhất với nhà tài trợ 
cắt giảm toàn bộ Hợp phần 3 của dự án, chuyển sang sử dụng vốn đối ứng cho 
các nhiệm vụ chi thuộc hợp phần theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính tại 
Công văn nêu trên. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên 
cứu dự thảo Hợp đồng vay lại, tham mưu UBND tỉnh góp ý với Bộ Tài chính 
trước ngày 19/9/2018. 

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

(Công văn số 10322/BTC-QLN ngày 24/8/2018 gửi qua eOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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