
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:       /UBND-KT 
V/v kinh phí thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải, giai đoạn 1 

Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Xem xét Báo cáo số 365/BC-STC ngày 05/9/2020 của Sở Tài chính về 

việc bố trí kinh phí Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc ứng toàn bộ số kinh phí 

46,549 tỷ đồng của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1. 

Giao Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn khẩn trương thực hiện trình tự, thủ 

tục ứng vốn cho dự án theo quy định. 

Đối với số kinh phí 41,786 tỷ đồng còn thiếu theo nhu cầu công tác bồi 

thường giải phóng lòng hồ và các khu tái định cư, trong trường hợp nguồn vốn 

trái phiếu Chính phủ chưa bổ sung được theo Thông báo số 4133/TB-BNN-VP 

ngày 19/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi có quyết 

định phê duyệt phương án, sẽ thực hiện tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020. 

Nguồn hoàn ứng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025.       

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, trong đó có dự 

án Cầu Kỳ Cùng; bổ sung Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cũng như Kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025 theo quy định Luật Đầu tư công và phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách tỉnh.  

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu 

tư của Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, 

giai đoạn 1 theo quy định. 

- Thực hiện thủ tục ứng vốn cho dự án từ Quỹ Phát triển đất theo quy định 

tại Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và Quyết định số 1364/QĐ-

UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi một số nội 

dung của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển 
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đất tỉnh Lạng Sơn. 

- Đôn đốc, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện chi trả hết số vốn đã được 

bố trí, ưu tiên giải phóng toàn bộ diện tích khu vực lòng hồ để tích nước theo 

tiến độ phê duyệt.  

- Thanh toán, hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất khi dự án được bố 

trí đủ kế hoạch vốn./.  
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng KGVX; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Hồ Tiến Thiệu 
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