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Lạng Sơn, ngày  17 tháng 9 năm 2018 
ơ 

V/v ứng trước kế hoạch vốn năm 
2019 cho Dự án đường đến trung tâm 

xã Tân Yên, huyện Tràng Định 
 
 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 
Xem xét Công văn số 1125/SKHĐT-KTN ngày 10/9/2018 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đề nghị tạm ứng kế hoạch vốn năm 2019 cho dự án Đường đến 
trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về việc không tiếp tục thực hiện ứng trước ngân sách năm 2019 
cho dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét ưu 
tiên cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí cho dự án trong thời 
gian tới để bảo đảm tiến độ phê duyệt. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động rà soát các chi phí cần 
thiết để hoàn thành dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp làm cơ 
sở tính toán khả năng cân đối nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trong 
năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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