
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v triển khai các nội dung liên quan 

đến dự án do Quỹ đặc biệt Hợp tác  

Mê Công - Lan Thương viện trợ 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Ngoại vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 3016/BKHĐT-KTĐN ngày 10/5/2022 và Công 

văn số 3347/BKHĐT-KTĐN ngày 23/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc các dự án do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương viện trợ không 

hoàn lại năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính và cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham 

gia ý kiến đối với dự thảo Thỏa thuận tài trợ từ Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - 

Lan Thương viện trợ không hoàn lại năm 2022, đồng thời cung cấp thông tin tài 

khoản bằng tiền Đồng Việt Nam để tiếp nhận viện trợ theo nội dung đề nghị của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm 

nhất ngày 26/5/2022. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ 

quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn đơn vị có dự án được tài trợ thực hiện các 

thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 

(Gửi kèm các Công văn: số 3016/BKHĐT-KTĐN, số 3347/BKHĐT-KTĐN  

qua Hệ thống VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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