
 

 

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     năm 2020 
ơ 

V/v các phí liên quan đến hoạt động 

cải tạo sửa chữa nhỏ của dự án “An 

ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê 

Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng 

  Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn (Sở Y tế). 

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 526/BC-STC ngày 27/11/2020 

về việc xem xét các chi phí liên quan đến các hoạt động cải tạo sửa chữa nhỏ của 

dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn, đồng 

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

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc không ban hành văn bản 

chỉ đạo các cơ quan liên quan không thu các phí liên quan đến các hoạt động cải 

tạo sửa chữa nhỏ của dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” 

tỉnh Lạng Sơn do không phù hợp với các quy định hiện hành. 

2. Ban Quản lý dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” 

tỉnh Lạng Sơn rà soát, trên cơ sở số vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân cam kết 

hỗ trợ cho dự án, xác định đầy đủ các khoản chi phí trong dự toán, trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nguồn 

vốn trong Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2020 và năm 2021 bao 

gồm các nguồn: vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn đối 

ứng ngân sách tỉnh và vốn huy động hợp pháp khác.  

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ 

động rà soát cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng theo kế hoạch và 

tiến độ thực hiện của dự án.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Dương Văn Chiều 
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