
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN Lạng Sơn, ngày    tháng 01 năm 2020 

V/v rà soát, đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn 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. 
 

Thực hiện Công văn số 480/BTC-QLN ngày 14/01/2020 của Bộ Tài chính 

về việc đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nước ngoài năm 2019 (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 Kho bạc 

Nhà nước tỉnh khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ giải ngân vốn 

nước ngoài thuộc kế hoạch năm 2019 đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất trên 

số dự toán đã được giao cho đơn vị.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục 

theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án nói chung và dự án sử dụng vốn 

nước ngoài nói riêng; tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất 

cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc theo quy định. 

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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