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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn  

Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ 

Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 

của UBND tỉnh 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 đất tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm 

theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn của Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng 

Sơn tại Tờ trình số 99/TTr-QPTĐ ngày 26/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020 như sau: 

- Giao bổ sung vốn ứng cho đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư dự án là 8.950 triệu đồng (Tám tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).  

- Danh mục dự án ứng vốn: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai 

đoạn I). 

- Tổ chức nhận ứng vốn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng 

Sơn. 

Điều 2. Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn căn cứ kế hoạch ứng vốn bổ 

sung được phê duyệt và tình hình triển khai cụ thể của dự án thực hiện ứng vốn 

theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-

UBND ngày 16/8/2019, Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của 

UBND tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Hội 

đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Quỹ Phát triển đất 

tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn và 

thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh, phòng TH-NC, 

 Trung tâm TH-CH; 

- Lưu: VT, KT(NTA).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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