
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
V/v chuyển chủ đầu tư dự án: “Hạ 

tầng cơ bản phát triển toàn diện các 

tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, 

Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án  

tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 973/SKHĐT-BQL 

ngày 03/7/2020 về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án: “Hạ tầng cơ bản phát triển 

toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự 

án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đồng chí Hồ Tiến 

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

1. Đồng ý về chủ trương thực hiện các bước để chuyển giao chủ đầu tư dự án 

“Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản của UBND tỉnh lấy ý kiến 

của nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển Châu Á) và các cơ quan liên quan về nội dung 

trên, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/7/2020. Trên cơ sở ý kiến của 

các cơ quan liên quan, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể về việc chuyển giao chủ đầu tư 

dự án. 

3. Trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao chủ đầu tư dự án, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai tiếp các nội dung công việc theo kế 

hoạch để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, GTVT, NNPTNT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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