
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 01  năm 2020 

V/v  kinh phí xây dựng bộ nhận  

diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn 

 

 

 

    Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Báo cáo số 08/STC-HCSN ngày 08/01/2020 của Sở Tài chính về việc 

báo cáo đối với đề xuất của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc trả lại kinh 

phí dự toán chi NSNN năm 2019, kinh phí chưa giải ngân năm 2019 và cấp bổ 

sung vào năm 2020, đồng chí Nguyêñ Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện thu hồi 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Sở Văn hoá Thể thao và Du 

lịch, kinh phí xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn với số kinh 

phí là 199.640.000 đồng trong thời gian chỉnh lý, chuyển nguồn ngân sách           

năm 2019.  

2. Giao Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch lập lại dự toán chi tiết để thực hiện  

việc xây dựng một số sản phẩm du lịch gắn với biểu trưng và khẩu hiệu du lịch 

Lạng Sơn trong năm 2020 gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- KBNN 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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