
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3546 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  07  tháng 9 năm 2018 

V/v phân bổ kinh phí cho các đơn vị 
theo các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 29/8/2018 về việc giao bổ 
sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh 
phí sự nghiệp), Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 về việc phân bổ vốn 
sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương 
trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và Quyết định số 
901/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 
cho các huyện nghèo bổ sung, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, 
trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí được Trung ương giao tại các Quyết định trên 
cho các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian hoàn thành 
trong tháng 9/2018. 

(Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được gửi qua eOffice, trên trang 
thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT,  
   NN&PTNT, TT&TT; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, KGVX, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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