
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4643  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  09  tháng 11 năm 2019 

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
vốn vay ODA và vay ưu đãi nước 

ngoài năm 2019 

 

  
                Kính gửi:   

- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 
  Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 
  Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 428/BC-STC ngày 06/11/2019 của Sở Tài chính về 
tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi 
nước ngoài 10 tháng đầu năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty 
cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công, đặc biệt là vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 tại 
Thông báo số 553/TB-UBND ngày 19/9/2019, Công văn số 4556/VP-KTN ngày 
05/11/2019 và các văn bản khác có liên quan. 

Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA khẩn trương hoàn thiện thủ tục 
phê duyệt thiết kế dự toán, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu thanh toán, gửi đơn 
rút vốn về Bộ Tài chính theo quy định; đồng thời rà soát khả năng giải ngân vốn 
của dự án, trước ngày 05/12/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, 
tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch cho 
phù hợp, đồng thời đề nghị cho phép chuyển kế hoạch vốn sang năm 2020 tiếp 
tục thực hiện. 

2. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương đăng ký, làm việc cụ thể 
với các Ban Quản lý dự án Trung ương chuyên ngành để làm rõ nội dung phân 
khai kế hoạch đầu công nguồn vốn nước ngoài năm 2019 cho địa phương thấp 
hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- 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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