
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2020 Dư ̣án 

“Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết điṇh số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bô ̣

Y tế về viêc̣ phê duyêṭ lại Văn kiêṇ Dư ̣án Hô ̃trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và 

Đồng bằng sông Hồng, sử duṇg vốn vay Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BYT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2020 Dự án 

“Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng”, vay vốn Ngân 

hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dư ̣án “Hô ̃trơ ̣y tế các tỉnh Đông 

Bắc bô ̣và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 01/TTr-NORRED 

ngày 20/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2020 

cho Dư ̣ án “Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh 

Lạng Sơn, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu hoạt động năm 2020 

Tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án, tập trung các hoạt động liên 

quan đến đóng dự án. 

2. Kinh phí 

 Tổng kinh phí hoạt động năm 2020: 37.680,4 Đôla Mỹ (tương đương với       

872.000.000 đồng Việt Nam, với tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.142 đồng Việt 

Nam), trong đó: 

- Nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới: Không. 

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh là: 37.680,4 Đôla Mỹ (tương đương 

872.000.000 đồng Việt Nam). 
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(Chi tiết kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính được kèm theo tại các 

phụ lục). 

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dư ̣án “Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣

và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ  

quan liên quan triển khai thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch và chế độ tài 

chính hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý 

Dư ̣án “Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng 

Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Quản lý Dự án TW (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

  

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 

 


		2020-03-24T14:28:50+0700


		2020-03-27T09:10:24+0700


		2020-03-27T09:10:24+0700


		2020-03-27T09:10:24+0700




