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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG  

Số:          /UBND-TH 

V/v cơ quan đầu mối chuẩn bị thực 

hiện Dự án sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Nhật Bản 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

                          

Kính gửi:  
- Văn phòng Chińh phủ; 

- Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư; 

- Bô ̣Tài chińh; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP 

ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-

CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn ODA và nguồn 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;  

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các 

tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” dự kiến sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ 

Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) được Ủy ban Dân 

tộc đề xuất có ý nghiã quan troṇg về kinh tế, chính tri ̣, quốc phòng, an ninh của 

các tỉnh và rất cần đươc̣ đầu tư sớm trong giai đoaṇ đầu tư công trung haṇ, giai 

đoạn 2021-2025 nhằm phát huy hiêụ quả về moị măṭ, đáp ứng sư ̣mong đơị của 

đồng bào dân tôc̣ các tỉnh miền núi, trung du phía bắc, đặc biệt với tỉnh Bắc 

Giang. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Văn bản số 03/UBND-KGVX, ngày 

04/01/2019, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc về việc 

đề nghị tổng hợp đề xuất Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho 

đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” đề xuất sử dụng vốn vay 

ODA của Chính phủ Nhật Bản, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

  Trên cơ sở các nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 21/02/2020 giữa các 

Ban Quản lý dự án của 06 tỉnh tham gia dự án, để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục 

chuẩn bị, xây dựng và trình phê duyệt Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản 

xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” dự kiến sử dụng 

vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản (JICA) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Bắc Giang 

trân trọng đề nghị các nội dung sau:  
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  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị đầu mối đaị diêṇ cho 06 tỉnh 

đề xuất Dự án (Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn và 

Lạng Sơn) làm việc với các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình chuẩn bị, xây 

dựng và trình phê duyệt Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng 

bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” và phối hợp với Ủy ban Dân 

tộc để làm việc với nhà tài trợ JICA trong quá trình vận động tài trợ cho Dự án. 

  2. Ủy ban Dân tộc tiếp tục là cơ quan đầu mối ở cấp Trung ương thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tôc̣, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh 

tham gia dự án trong quá trình chuẩn bi,̣ xây dựng và trình phê duyệt Dự án, đồng 

thời làm viêc̣ với nhà tài trơ ̣JICA để vâṇ đôṇg tài trợ cho Dự án nhằm tạo điều 

kiện thực hiện các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tôc̣ thiểu số.    

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Văn phòng Chińh phủ, Bô ̣Kế 

hoac̣h và Đầu tư, Bô ̣Tài chính, Ủy ban Dân tộc và UBND các tỉnh đề xuất Dự 

án quan tâm hỗ trợ để Dự án sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tic̣h, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh: Cao Bằng; Thái Nguyên; 

Tuyên Quang, Bắc Kạn; 

- Sở KH&ĐT; TC; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thái 
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