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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

V/v đồng ý bổ sung kinh phí cho  

Sở Khoa học và Công nghệ để giải 

phóng mặt bằng khu đất mở rộng 

vườn thực nghiệm 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 

- UBND thành phố Lạng Sơn.  

 

Xem xét Báo cáo số 244/BC-STC ngày 19/6/2020 của Sở Tài chính (văn 

bản đến Văn phòng UBND tỉnh ngày 10/8/2020) về việc đề nghị của Sở Khoa 

học và Công nghệ xin kinh phí lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất 

do thu hồi đất mở rộng vườn thực nghiệm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

- công nghệ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí cho Sở Khoa 

học và Công nghệ để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, trích đo địa 

chính khu đất mở rộng vườn thực nghiệm từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 

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

Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn thực hiện 

kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các thửa đất số 103, số 

104, số 105, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn để 

thực hiện mở rộng vườn thực nghiệm, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Gửi hồ sơ trích đo địa chính khu đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để 

thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Lập hồ sơ, dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh 

cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định sau khi 

phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hồ sơ trích đo địa chính được    

phê duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2020-08-13T21:29:23+0700
	Dương Văn Chiều


		2020-08-14T09:31:26+0700


		2020-08-14T09:31:26+0700


		2020-08-14T09:31:26+0700




