
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
 

 

V/v đối ứng kinh phí giải phóng mặt 

bằng công trình xử lý điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông đoạn Km0-Km2 

Quốc lộ 3B, tỉnh Lạng Sơn 

 

                  Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; 

- UBND huyện Tràng Định. 

 

Xem xét Báo cáo số 278/BC-STC ngày 09/7/2020 của Sở Tài chính về việc 

bố trí đối ứng vốn thực hiện hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình 

xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại đoạn Km0 - Km2 Quốc lộ 3B, tỉnh Lạng 

Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý trước mắt bố trí 1.000,0 triệu đồng, từ nguồn chi khác ngân sách 

tỉnh năm 2020 tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư công trình xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại đoạn Km0 - Km2 

Quốc lộ 3B, tỉnh Lạng Sơn như đề xuất của Sở Tài chính. 

2. Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho Sở 

Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ như nội dung Mục 1 nêu trên; đồng 

thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tiếp tục cân đối 

ngân sách, bổ sung số kinh phí còn thiếu cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện chi 

trả công tác giải phóng mặt bằng công trình trên trong quý IV năm 2020. 

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tràng Định 

tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng trước để thi công, 

sớm hoàn thành công trình góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; đồng 

thời báo cáo, đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép tạm ứng 

một phần kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đã bố trí cho công trình 

nhưng chưa giải ngân để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình trong quý IV/2020, UBND tỉnh 

Lạng Sơn sẽ bố trí hoàn trả kinh phí tạm ứng theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

                   

                    Hồ Tiến Thiệu 
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