
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  757 /VP-KTN 

V/v sử dụng kinh phí GPMB do 
Công ty cổ phần Vận tải thương mại 
Bảo Nguyên hoàn trả lại Nhà nước 

 
Lạng Sơn, ngày  04 tháng 3 năm 2019 

  
     Kính gửi:   

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 69/BC-STC ngày 25/02/2019 của Sở Tài chính về việc 
sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng bãi đổ thải công trình Đường phục vụ xuất 
nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả 
Phong (Trung Quốc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về phương án xử lý khoản kinh 
phí 3.203,47 triệu đồng do Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên hoàn 
trả lại Nhà nước chi phí giải phóng mặt bằng bãi đổ đất thải số 2 thuộc dự án 
Đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng 
với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) nhưng chồng lấn lên diện tích đất 
thuộc Dự án Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân 
Thanh, huyện Văn Lãng (nay đã được điều chỉnh tên là Dự án Bến xe hàng hóa xuất 
nhập khẩu Tân Thanh), do Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên làm 
chủ đầu tư. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm 
nộp vào ngân sách nhà nước số kinh phí trên; đồng thời thực hiện điều chỉnh dự 
án do giảm quy mô giải phóng mặt bằng hạng mục bãi đổ thải của dự án. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất 
UBND tỉnh bổ sung số kinh phí trên cho dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, 
đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả Phong 
(Trung Quốc) theo quy định. 

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; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

  

 
Dương Văn Chiều 
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