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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm ứng từ ngân sách tỉnh năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh, 

Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thực hiện 

thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 141/TTr-STC ngày    

19/6/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 cho Văn phòng 

UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với 

tổng kinh phí là 30.000 triệu đồng để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn 

thành cho dự án do các đơn vị làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Tạm ứng cho Văn phòng UBND tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn 

thành dự án Nhà nghỉ nhà khách A1- Văn phòng UBND tỉnh với số kinh phí là 

20.000 triệu đồng.   

2. Tạm ứng cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án dự án Cải tạo, nâng cấp đường 

Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình là 4.000 triệu đồng; dự án Đường Bản 

Giểng (nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), huyện Lộc Bình là 6.000 

triệu đồng.  

3. Nguồn kinh phí tạm ứng: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2020. 

4. Nguồn hoàn ứng: Từ nguồn kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án đã 

được giao tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 còn lại chưa phân bổ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính cân đối ngân sách, cấp tạm ứng cho Văn phòng UBND 

tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; hướng dẫn, 
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kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thu hồi tạm ứng theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan rà soát các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ số vốn 

còn lại trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 của dự án Nhà nghỉ nhà khách A1- 

Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.  

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán tạm ứng, hoàn 

trả tạm ứng và kiểm soát nguồn vốn theo quy định. 

4. Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các 

đơn vị có liên quan thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án và hoàn trả 

ngân sách tỉnh sau khi các dự án đảm bảo được nguồn vốn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế  

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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