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Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án: Đường giao 

thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 01/7/2014; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao 

thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 1233/QĐ-

UBND ngày 21/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành 

(giai đoạn 2); Quyết định số 308a/QĐ-UBND ngày 25/02/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2);   

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 50/TTr-

SKHĐT ngày 14/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án: Đường giao 

thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) như sau: 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 73.833 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách tỉnh: 10.626 triệu đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1986/QĐ-

UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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