
 

 

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 2021 
 

V/v bổ sung, làm rõ một số nội 

dung liên quan đến đề xuất danh 

mục, bố trí kinh phí cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước hồ Tà Keo, 

hồ Pò Khoang huyện Lộc Bình 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính.  

 

Xem xét Báo cáo số 562/BC-STC ngày 12/11/2021 của Sở Tài chính về 

việc bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Tà Keo, 

hồ Pò Khoang tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng 

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

Báo cáo đề xuất của Sở Tài chính chưa nêu được sự cần thiết, lý do lựa 

chọn danh mục 02 hồ (Tà Keo, Pò Khoang) trên tổng số 108 đoạn sông suối, 24 

hồ chứa phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo Quyết định số 1857/QĐ-

UBND 24/9/2021 của UBND tỉnh; chưa làm rõ được lý do để chủ hồ (UBND 

tỉnh) bố trí vốn thực hiện mà không phải là tổ chức quản lý hồ bảo đảm theo quy 

định tại Điều 14 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chưa phân tích rõ 

cơ cấu nguồn vốn (trung ương, tỉnh, nguồn vốn khác) để thực hiện đã bảo đảm 

theo cơ cấu tại Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh 

(cơ cấu vốn thực hiện: ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách tỉnh bảo 

đảm 40%, hỗ trợ từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 10%) và 

chưa làm rõ khả năng cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện đối với 02 hồ trên và 

danh mục 108 đoạn sông suối, 24 hồ chứa phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước 

theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND 24/9/2021 ở những năm tiếp theo. Yêu cầu 

Sở Tài chính giải trình làm rõ các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh để xem xét 

trước ngày 05/12/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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