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Lạng Sơn, ngày 04  tháng 10 năm 2018 
ơ 

V/v phương án phân bổ 10% dự 
phòng kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020 
 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Thực hiện Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư 
trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phần vốn ngân sách trung 
ương theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên; báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018 và chủ động thực hiện cập nhật trên 
Hệ thống thông tin về đầu tư công theo yêu cầu. 

Đối với phần vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn khác, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 gửi qua eOffice) 

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