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GIẤY MỜI 

Họp xem xét lựa chọn danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ODA 

của Ngân hàng Thế giới (WB) 

 

Thực hiện Công văn số 3665/UBND-KT ngày 31/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hoàn thiện đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn ODA của 

Ngân hàng Thế giới (WB), các Sở ngành và các huyện đã thực hiện đề xuất danh 

mục dự án theo Chương trình chính sách phát triển hỗ trợ thực hiện Chương 

trình MTQG sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 17,5 triệu USD và khoản 

vay tối thiểu 150 triệu USD cho 11 tỉnh (tổng cộng là 167,5 triệu USD, trung 

bình 15,2 triệu USD/01 tỉnh, tương đương với khoảng 346 tỷ đồng. Để có cơ sở 

lựa chọn các danh mục phù hợp với mục tiêu của Chương trình, nguồn vốn, khả 

năng vay trả nợ của địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự họp. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.  

- Lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh. 

- Phòng Quản lý Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu 14 giờ 00 ngày 15/9/2021 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Rà soát, lựa chọn danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên để 

đề xuất thực hiện sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và góp 

ý kiến đối với dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Uỷ ban Dân tộc về việc tham 

gia dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (Gửi kèm Công văn 

số 1178/UBDT-CTMTQG ngày 24/8/2021 của Ủy ban Dân tộc và danh mục các 

dự án dự kiến đang ký kèm theo Công văn này). 

5. Đề nghị: 

- Các cơ quan nghiên cứu trước danh mục theo Biểu gửi kèm để lựa chọn 

các dự án ưu tiên thực hiện trước, tránh trùng lặp, chồng chéo với các dự án 

khác để thống nhất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính rà soát các khoản vay, cho ý kiến về trần nợ công để đảm 

bảo dự án đủ điều kiện thực hiện trong giai đoạn hiện nay. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, 

địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tại mục 1; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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