
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v bố trí kinh phí tổ chức Lễ kỷ 

niệm 80 năm Ngày thành lập 

Trung đội I Cứu quốc quân 

(23/02/1941-23/02/2021)  

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện Bắc Sơn. 

 

 Xem xét Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2021của UBND huyện 

Bắc Sơn về việc xem xét, ban hành kế hoạch và một số nội dung chuẩn bị tổ 

chức Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I (23/02/1941-

23/02/2021); Báo cáo số 12/BC-STC ngày 14/01/2021 của Sở Tài chính về việc 

xem xét đề nghị bố trí kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 

Trung đội I Cứu quốc quân của huyện Bắc Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để huyện Bắc Sơn 

tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trung đội I Cứu quốc quân 

(23/02/1941-23/02/2021) như đề xuất của Sở Tài chính, cụ thể: Tổng dự toán 

kinh phí là 811 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 570 triệu đồng 

(khoảng 70% dự toán), số còn lại ngân sách huyện Bắc Sơn tự cân đối là 241 

triệu đồng. 

2. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2021 cho UBND huyện Bắc Sơn khoản kinh phí tổ chức Lễ 

kỷ niệm trên theo quy định. 

3. Giao UBND huyện Bắc Sơn chủ động cân đối, bố trí ngân sách huyện 

và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các công việc tổ chức Lễ kỷ niệm 

bảo đảm tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định.  

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; 

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

  - C, PCVP UBND tỉnh, 

    các Phòng: KGVX,TH-NC, KT; 

  - Lưu VT, KGVX(NNK). 

                                                                                                                                                                                      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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