
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1346 /VP-NC Lạng Sơn, ngày  10 tháng 4  năm 2019 

V/v  bố trí kinh phí thực hiện Dự án 513  
 

           Kính gửi:   
- Sở Tài chính; 
- Sở Nội vụ. 

   

Sau khi xem xét Báo cáo số 102/BC-STC ngày 22/3/2019 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), Báo cáo số 94/BC-SNV ngày 
05/4/2019 của Sở Nội vụ về việc Báo cáo Kết quả khối lượng thi công Dự án “Hoàn 
thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” từ năm 
2016 đến năm 2018 và kế hoạch khối lượng thực hiện trong năm 2019, 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 số 102/BC-STC ngày 
22/3/2019. 

2. Đồng ý việc tạm thời dừng việc lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC theo Dự án 513 
đối với những đơn vị thực hiện nhập địa giới hành chính để triển khai việc sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo đề xuất của Sở Nội vụ 
tại Báo cáo số 94/BC-SNV ngày 05/4/2019. 

(Báo cáo số 102/BC-STC và Báo cáo số 94/BC-SNV được gửi kèm theo qua 
eOffice) 

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 
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