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V/v xem xét đề nghị của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về 

việc thanh toán công nợ của các dự 
án do Công ty TNHH xây dựng 

Phúc Sơn thực hiện thi công 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

 

Xem xét Văn bản số 1461/BQLDA-TCKT ngày 26/11/2019 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thực hiện thanh toán công nợ của các dự án do 
Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn thực hiện thi công, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc thu hồi tạm ứng đối với Dự án đường đến trung tâm xã Liên Sơn, huyện 
Chi Lăng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý, thanh toán, sử dụng vốn 
đầu tư theo quy định về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng. Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để 
có các biện pháp thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo quy 
định.  

 Liên quan đến nội dung thanh toán công nợ của các dự án do Công ty TNHH 
xây dựng Phúc Sơn thực hiện thi công: tại Văn bản số 4915/VP-KTTH ngày 
28/11/2019 Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã có ý kiến 
chấp thuận cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh được thu hồi hết khoản nợ của Công ty 
TNHH xây dựng Phúc Sơn từ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bố trí cho dự án 
cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn và dự án cải tạo, 
nâng cấp Trụ sở HĐND và UBND tỉnh do Công ty thi công.  

(Công văn số 4915/VP-KTTH được gửi kèm theo qua eOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  
thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;  
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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