
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

V/v không đồng ý bổ sung kinh phí 

hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng 

và xây dựng các công trình hạ tầng 

các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020 của huyện Văn 

Lãng 

 

 

    Kính gửi:  

          - Sở Tài chính; 

          - UBND huyện Văn Lãng. 
 

Xem xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện 

Văn Lãng về việc xin bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng và đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Báo cáo số 494/BC-

STC ngày 09/11/2020 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị trên của UBND 

huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Đồng ý với kiến nghị của Sở Tài chính: không bổ sung kinh phí cho 

UBND huyện Văn Lãng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công 

trình hạ tầng tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 do các công 

trình UBND huyện Văn Lãng đề nghị không thuộc đối tượng được ngân sách 

tỉnh hỗ trợ thanh toán.  

Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng trên cơ sở tổng nguồn vốn được phân 

cấp quản lý, ngân sách huyện hằng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác 

chủ động bố trí thanh toán số vốn còn thiếu cho các công trình trên theo quy 

định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Văn Lãng, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2020-11-16T07:47:48+0700


		2020-11-16T08:34:33+0700


		2020-11-16T08:34:33+0700


		2020-11-16T08:34:33+0700




