
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 11  năm 2021 
V/v thực hiện công trình cải tạo,  

sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục 

Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ 

huyện Bắc Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét Báo cáo số 326/BC-SLĐTBXH ngày 29/10/2021 của Sở Lao 

động -Thương binh và Xã hội về đề xuất kinh phí thực hiện công trình cải tạo, 

sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện 

Bắc Sơn và Báo cáo số 559/BC-STC ngày 10/11/2021 của Sở Tài chính về việc 

xem xét đề xuất kinh phí thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số 

hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 559/BC-STC 

ngày 10/11/2021, không sử dụng nguồn kinh phí tu sửa nghĩa trang liệt sĩ năm 

2021 được giao tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 để thực 

hiện công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Nghĩa trang liệt sĩ 

và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn theo đề nghị của Sở Lao động -Thương binh 

và Xã hội do không phù hợp với nhiệm vụ chi. 

2. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trong tháng 11 năm 2021, bổ 

sung dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khoảng 300 triệu đồng 

để có cơ sở triển khai thủ tục đầu tư theo quy định. 

3. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bổ sung dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng 

mục Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn vào danh mục đầu tư 

năm 2022. 

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

quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, XD; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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