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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp vốn và thực hiện các  

gói vốn cạnh tranh dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 22/11/1019; 

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 3633-VIE ký ngày 12/4/2018 giữa nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á về việc cung cấp 

một khoản tín dụng cho thực hiện dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các 

tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển 

toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”, vay vốn 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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); 

Căn cứ  Sổ tay Quản trị thực hiện dự án (PAM) được thống nhất giữa đại diện 

4 tỉnh tham gia dự án và Nhà tài trợ ADB tại Đàm phán kỹ thuật, tiền Đàm phán 

khoản vay (03-05/11/2017); Sổ tay Quản trị thực hiện Hợp phần 3 (PAM cập nhật 

tháng 11 năm 2021);  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 70/TTr-SNN ngày 03/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp 

vốn và thực hiện các gói vốn cạnh tranh Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá 

trị nông nghiệp thuộc 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. 

 Điều 2.Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị có liên quan áp dụng Sổ tay hướng dẫn 

quy trình cấp vốn và thực hiện trong phạm vi Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi 



2 

giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông 

Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công 

Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng 

Định,Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban KT-NS, Ban DT (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện ADB (Email: kthuong@adb.org); 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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