
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9  năm 2020 

V/v xây dựng cơ chế tài chính  

cho dự án Khu tái định cư xã  

Đông Quan, huyện Lộc Bình 

 

   

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng; 

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

- Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP. 

 

Xem xét Công văn số 633/BQLDA-QLDA2 ngày 23/7/2020 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Báo cáo số 348 /BC-STC ngày 20/8/2020 

của Sở Tài chính về việc cam kết ứng vốn và xây dựng cơ chế tài chính cho dự 

án Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh nghiên cứu ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo trên, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án Khu tái định cư xã 

Đông Quan, huyện Lộc Bình theo quy định. 

 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và các cơ quan liên quan 

xác định rõ quy mô, nhu cầu tái định cư cho dự án Mở rộng nâng công suất mỏ 

than Na Dương và cho các dự án khác trên địa bàn huyện Lộc Bình. Trên cơ sở 

đó xây dựng cơ chế tài chính riêng cho từng đối tượng được bố trí vào khu tái 

định cư theo đúng quy định pháp luật, tổng hợp gửi Sở Tài chính tổ chức thẩm 

định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tài chính dự án theo quy định. 

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; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, CT; 

- UBDN huyện Lộc Bình;  

- Công ty Than Na Dương; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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