
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
V/v bố trí kinh phí thanh toán công 

trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt 

đường đoạn Km0 -Km1+500 

đường Bản Hẻo - Phiêng Lầy, xã 

Trấn Ninh, huyện Văn Quan 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 381/BC-STC ngày 18/9/2020 của Sở Tài chính về việc 

bố trí kinh phí thanh toán công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn 

Km0 - Km1+500 đường Bản Hẻo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh (đường vào nhà lưu 

niệm đồng chí Lương Văn Tri), huyện Văn Quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc điều chuyển kinh phí Tổ 

chức Lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2020 (tại Quyết định số 1153/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh) còn dư sang thanh toán cho công trình 

Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km0 - Km1+500 đường Bản Hẻo -

Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh (đường vào Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri), 

huyện Văn Quan với số tiền là 555,88 triệu đồng.  

Giao Sở Tài chính rà soát, trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 

1153/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 để thực hiện chủ trương trên trước ngày 

30/9/2020. 

2. Đối với số kinh phí còn thiếu, sau khi công trình được phê duyệt quyết toán 

hoàn thành, trên cơ sở nguồn thu của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh bổ sung đủ kinh phí 

cho UBND huyện Văn Quan hoàn thành thanh toán cho công trình trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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