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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt phân khai kế hoạch vốn thực hiện 

các dự án sử dụng vốn ODA năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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 Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2399/QĐ-UBND ngày 
10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; số 2548/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc 
phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương  năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số               
11/TTr-SKHĐT ngày 23/02/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phân khai kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các dự án 

sử dụng vốn ODA năm 2022 như sau: 

1. 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. 

Tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2022 là 280.000 triệu đồng, trong đó: 

vốn nước ngoài: 230.000 triệu đồng (gồm: vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân 
sách trung ương: 207.000 triệu đồng; vốn vay lại: 23.000 triệu đồng); vốn đối 
ứng ngân sách tỉnh: 50.000 triệu đồng, cụ thể: 

- Hợp phần 1 - Hệ thống giao thông liên kết vùng và Hợp phần 2 - Cấp 
nước sinh hoạt và sản xuất: là 224.000 triệu đồng, trong đó: vốn nước ngoài: 

195.000 triệu đồng (gồm: vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung 
ương: 175.500 triệu đồng; vốn vay lại: 19.500 triệu đồng); vốn đối ứng ngân 

sách tỉnh: 29.000 triệu đồng; 
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- Hợp phần 3 - Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp là 50.000 
triệu đồng, trong đó: vốn nước ngoài: 35.000 triệu đồng (gồm: vốn nước ngoài 

đưa vào cân đối ngân sách trung ương: 31.500 triệu đồng; vốn vay lại: 3.500 
triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 15.000 triệu đồng; 

- Hợp phần 4 - Nâng cao năng lực quản lý tài sản công là 6.000 triệu 
đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh. 

2. Dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả đầu ra. 

Tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2022 là 90.079 triệu đồng, trong đó: 
vốn nước ngoài: 83.160 triệu đồng (gồm: vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân 

sách trung ương: 76.241 triệu đồng; vốn vay lại: 6.919 triệu đồng); vốn đối ứng 
ngân sách tỉnh: 6.919 triệu đồng, cụ thể: 

- Tiểu Hợp phần Cấp nước cho cộng đồng dân cư là 69.190 triệu đồng, 
trong đó: vốn ODA là 62.271 triệu đồng (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân 

sách trung ương: 55.352 triệu đồng; vay lại 6.919 triệu đồng); vốn đối ứng ngân 
sách tỉnh: 6.919 triệu đồng; 

- Tiểu Hợp phần Cấp nước và vệ sinh trạm y tế là 3.100 triệu đồng, trong 

đó: vốn ODA là 3.100 triệu đồng (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách 
trung ương: 3.100 triệu đồng); 

- Tiểu Hợp phần Cấp nước và vệ sinh trường học là 17.789 triệu đồng, 
trong đó: vốn ODA là 17.789 triệu đồng (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân 

sách trung ương: 17.789 triệu đồng). 

 (Chi tiết tại Biểu số 1 và Biểu số 2 kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 
Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Trung tâm nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh,  
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Các Bộ: KHĐT, TC; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;                                                                                                            
- Lưu: VT, KT(VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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