
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 494 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  11 tháng 02  năm 2019 

V/v kinh phí mua sắm phục vụ quản lý 
hoạt động xuất nhập khẩu tại Toà nhà 

cửa khẩu Hữu Nghị 

 

 
    Kính gửi:  

          - Sở Tài chính; 
 - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 32/BC-STC ngày 18/01/2019 của Sở Tài chính về việc 
thẩm định nội dung mua sắm phục vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Toà nhà 
cửa khẩu Hữu Nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý bố trí kinh phí để thực hiện các hạng mục phòng hội đàm tại 
tầng 5, phòng họp tại tầng 4 và lắp đặt hệ thống trần, rèm chống nắng các 
phòng làm việc của lực lượng Hải quan tại Tòa nhà cửa Khẩu Hữu Nghị theo 
đề xuất của Sở Tài chính, với tổng số kinh phí 1.608,4 triệu đồng. 

Trước mắt bố trí 50% từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2019 để 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn triển khai thực hiện.  

2. Đối với nội dung đề nghị bổ sung kinh phí số kinh phí 582,342 triệu 
đồng, do điều chỉnh và bổ sung trang thiết bị để tạo phòng làm việc của lực 
lượng kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và kho lưu mẫu của cơ quan Hải 
quan: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn có trách 
nhiệm tổng hợp chung vào quyết toán kinh phí đã được UBND tỉnh đồng ý tại 
Công văn số 156/UBND-KTTH ngày 27/02/2018 gửi Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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