
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  828  /VP-NC Lạng Sơn, ngày  08  tháng 3  năm 2019 

V/v  xem xét đề nghị của  Sở Tài chính
bố trí kinh phí thực hiện Dự án 513 

 

 
           Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 
- Sở Tài chính. 

   

Sau khi xem xét Báo cáo số 71/BC-STC ngày 26/00/2019 của Sở Tài chính về 
việc bố trí kinh phí thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 
hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” (Dự án 513), đồng chí Dương Xuân Huyên Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo nêu trên; 

2. Giao Sở Nội vụ thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện, khối lượng đã hoàn 
thành theo quy định tương ứng với nguồn vốn đã được giải ngân của Dự án 513 
từ thời điểm bắt đầu triển khai đến nay; những khó khăn, vướng mắc trong việc 
giải ngân về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2018. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp triển khai dự án phù hợp với số kinh phí được 
giao; trong quá trình sử dụng kinh phí Dự án đề nghị thực hiện lồng ghép với 
kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai theo quy định và các nguồn vốn hợp 
pháp khác để việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả.  
 3. Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cân đối các nguồn thu, 
báo cáo Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 
Dự án. Đối với ngân sách địa phương đã giao 1.000.000.000 đồng năm 2018, từ 
nguồn thu sử dụng đất tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017, Sở 
Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, cân đối tổng thể 
và báo cáo UBND tỉnh xem xét để tiếp tục thực hiện trong năm 2019. Hoàn 
thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
- Các phòng: KTTH, KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2019-03-08T08:25:10+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




