
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 
 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ 

huyện Văn Quan 

 

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 89/TTr-SXD ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng 

về việc giải quyết thủ tục hành chính phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan, đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa 

nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan có tổng dự toán 2,475 tỷ đồng, sử dụng nguồn 

vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công thuộc vốn 

sự nghiệp khác (sự nghiệp đảm bảo xã hội) đã được UBND tỉnh giao cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn quản lý. Vì vậy, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật trên thuộc đối tượng ủy quyền cho Giám đốc Sở phê duyệt theo Quyết định 

số 1665/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động thực hiện trách 

nhiệm người được ủy quyền theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành, 

khẩn trương tổ chức phê duyệt, triển khai dự án bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn 

vốn được giao trong năm 2020. 

(Tờ trình số 89/TTr-SXD gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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