
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 
V/v điều hành ngân sách và công tác 

nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS 
 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 341/BC-STC ngày 17/8/2020 của Sở Tài chính về tình 

hình nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS nguồn chi đầu tư năm 2020, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các thủ tục 

đầu tư liên quan đến dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18), thực hiện mở mã số dự án ngay sau khi đủ điều kiện để 

tiến hành nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS theo quy định. 

2. Sở Tài chính chủ động theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ 

các quy trình, thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức 

năng, nhiệm vụ của Sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo, tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo điều hành ngân sách, nhất là trong bối cảnh tiến độ thu ngân sách 

nhiều nguồn còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch, để bảo đảm thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong năm 2020. 

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 Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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