
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 953  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 15  tháng 3  năm 2019 

V/v  rà soát, thẩm định lại nội dung    
đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh về làm rào chắn chống 

buôn lậu. 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 292/STC-HCSN ngày 19/02/2019 của Sở Tài chính về 
việc báo cáo kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái 
phép, chống buôn lậu trên biên giới địa bàn các đồn Biên phòng Tân Thanh, Hữu 
Nghị và Bảo Lâm vực biên giới, cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Công Trưởng có ý kiến như sau: 

Đây là việc làm cấp bách để ngăn chặn chống buôn lậu và xuất nhập cảnh 
trái phép, việc đầu tư xây dựng rào chắn bê tông phải được xây dựng, gia cố vững 
chắc và lâu dài. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, thẩm định lại rào chắn bê tông một 
số điểm theo đề xuất tại Tờ trình số 279/TTr-BCH ngày 29/01/2019 của Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở tài chính  bố trí đủ kinh phí để xây dựng, báo 
cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Tài chính thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- Cục Hải quan, BCH Bộ đội BP 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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