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Số: 4964/VP-KTN 
V/v kinh phí khắc phục lụt, 

bão, đảm bảo giao thông bước 
1, sửa chữa đột xuất  

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

 
Lạng Sơn, ngày  13 tháng 12 năm 2018 

        
 

Kính gửi:  
- Sở Tài chính; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

           Xem xét Báo cáo số 474/BC-STC ngày 30/11/2018 của Sở Tài chính về 
việc bố trí kinh phí khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1, sửa chữa đột 
xuất trên bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đối với kinh phí còn nợ thực hiện khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao 
thông bước 1 trên địa bàn các huyện đến thời điểm 15/9/2018 đã có Quyết định 
phê duyệt hồ sơ hoàn công; kinh phí còn nợ thực hiện khắc phục lụt, bão, đảm 
bảo giao thông bước 1, sửa chữa đột xuất quan trọng, cấp bách trên các tuyến 
đường tỉnh đã có Quyết định phê duyệt hồ sơ hoàn công:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều 
hòa vốn, cân đối nguồn kinh phí để tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cho các 
huyện, Sở Giao thông vận tải thanh toán kinh phí còn nợ nêu trên, thời hạn hoàn 
thành trong tháng 12/2018.  

2. Đối với các công trình đảm bảo giao thông bước 1 năm 2018 đang thực 
hiện, chưa có hồ sơ hoàn công: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tiếp tục xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện 
sang năm 2019. 

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; 
- Kho bạc NN tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     

 


		2018-12-13T08:18:45+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




