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Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

ề 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 327/BC-STC ngày 30/8/2019 của Sở Tài chính về 
việc quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án sửa chữa nâng cấp đập, kênh 
mương Pò Ngòa, xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình và Dự án sửa chữa nâng cấp trạm 
bơm, kênh mương Bó Phục, xã Hữu Lễ huyện Văn Quan, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát lại toàn 
bộ hồ sơ, tài liệu, xác định chi phí chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định và phù 
hợp với khối lượng công việc đã thực hiện đối với Dự án sửa chữa nâng cấp đập, 
kênh mương Pò Ngòa, xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình và Dự án sửa chữa nâng cấp 
trạm bơm, kênh mương Bó Phục, xã Hữu Lễ huyện Văn Quan; xây dựng báo 
cáo cụ thể về kết quả công việc đã triển khai, đánh giá sự cần thiết việc tiếp tục 
đầu tư hay dừng thực hiện đối với 02 dự án trên để làm cơ sở xem xét bước tiếp 
theo; thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2019.  

(Báo cáo số 327/BC-STC được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KHĐT; 
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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