
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

       
         Số:         /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v dừng đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố 

Lạng Sơn - giai đoạn 1b 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính  
 

Thực hiện Công văn số 2314/BTC-QLN ngày 03/3/2020 của Bộ Tài chính 

về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư trong nước cho dự án “Hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức 

và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ; sau khi rà soát, UBND tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau:  

Trong thời gian qua, để tranh thủ nguồn vốn ODA kết dư của Dự án Hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn thuộc “Chương trình 

miền Bắc II - Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các trung tâm tỉnh lỵ” hợp 

tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, tỉnh 

Lạng Sơn đã có đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 

Lạng Sơn (giai đoạn 1b) nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải tại tỉnh với quy mô đầu tư bổ sung: xây dựng hệ thống thoát nước cấp 

1, 2, 3 và đấu nối hộ gia đình. Tổng vốn bổ sung của dự án là 10.022.082 EUR. 

Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công 

văn số 14027/BTC-QLN ngày 19/11/2019 về việc góp ý đề xuất điều chỉnh dự 

án, đồng thời tr n cơ s  kết quả rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2019-2020, cũng như khả năng cân đối trong giai đoạn 2021-

2025 cho thấy tỉnh  ạng Sơn còn nhiều khó khăn, không bảo đảm bố trí vốn đối 

ứng cũng như thực hiện các cam kết khác để thực hiện hạng mục bổ sung giai 

đoạn 1b của Dự án. 

 ừ thực tế n u tr n,  B D tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 

106/UBND-KTN ngày 12/3/2020 gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

với nội dung xin dừng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn 1b” để địa 

phương tập trung hoàn thành giai đoạn 1a của Dự án theo đúng Hiệp định đã ký. 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 106/UBND-KTN ngày 12/3/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
-  hư tr n; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các S :  C, KH&Đ ;  

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng CM, TH-CB; 

-  ưu: V , K   (VQK).          
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu     
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