
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

V/v liên quan đến Tiểu dự án DD1b -

Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị thuộc 

Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Công văn số 213/BQLDA-TCKT ngày 23/3/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thanh toán dự án Hợp phần đầu tư đô thị 

Đồng Đăng (Tiểu dự án DD1b -Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị), đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát, trước ngày 14/4/2020 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý khối 

lượng nợ quyết toán Tiểu dự án DD1b - Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị - Hợp phần 

đầu tư đô thị Đồng Đăng thuộc dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các đô 

thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động xem 

xét, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xử lý khoản kinh phí 

kiểm toán dự án đã ADB đã tạm ứng nhưng không thanh toán được do dự án trên 

đã đóng khoản vay từ năm 2017. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD 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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