
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:         /QĐ-UBND  
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các xã An toàn khu 

(ATK) huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công nhận 06 xã An toàn khu tại tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 366/BC-SKHĐT ngày 03/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử các xã An toàn khu (ATK) 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, với các nội dung như sau:   

1. Tên gọi: Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử 

các xã An toàn khu (ATK) huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (có 

đề cương kèm theo). 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định. 

3. Dự toán kinh phí thực hiện: 605,767 triệu đồng. 

4. Nguồn vốn: kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh. 

5. Hình thức thực hiện: thuê đơn vị tư vấn thực hiện. 

6. Hình thức quản lý: chủ đầu tư trực tiếp quản lý.  

7. Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2021. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định (chủ đầu tư) có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo di 



2 

 

tích lịch sử các xã An toàn khu (ATK) huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Tràng Định và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 Dương Xuân Huyên 
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