
 

 

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 2021 

V/v rà soát, hoàn thiện đề cương 

và dự toán kinh phí xây dựng 02 

Đề án do Sở Công Thương trình  

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương.  

 

Xem xét Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 22/10/2021, Tờ trình số 64/TTr-

SCT ngày 26/10/2021 của Sở Công Thương về việc đề nghị phê duyệt đề cương 

và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030” và 

Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", Báo cáo số 565/BC-STC ngày 

15/11/2021 của Sở Tài chính về kết quả thẩm định dự toán và nguồn kinh phí 

thực hiện 02 Đề án, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Sở Công Thương rà soát, hoàn thiện đề cương và dự toán kinh phí xây dựng 

2 Đề án theo nội dung thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 565/BC-STC, 

đảm bảo phù hợp về quy mô thực hiện Đề án và khả năng cân đối ngân sách; hoàn 

thành, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 23/11/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương thực hiện./.     
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TTTH-CB;              

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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