
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

V/v làm rõ đề xuất điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án Di dân thành 

lập bản mới giáp biên Kéo Kèn, xã 

Quốc Khánh, huyện Tràng Định  

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Xem xét Tờ trình số 97/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Di 

dân thành lập bản mới giáp biên Kéo Kèn, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 16/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-

UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Di dân thành lập bản 

mới giáp biên Kéo Kèn, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, theo đó xác định 

hình thức là quyết toán dự án hoàn thành, không phải là quyết toán hạng mục. Do 

vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ căn cứ pháp lý đề xuất điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án nêu trên, trong khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt quyết toán hoàn thành; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, NN&PTNT; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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