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Số:2463 /VP-KTN 

V/v đầu tư cải tạo, sửa chữa Trường 
Quân sự tỉnh tham gia Hội thi “Doanh 
trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp 

cấp Quân khu năm 2018-2019” 

Lạng Sơn, ngày  02 tháng 7 năm 2018 

 
 
 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 1192/STC-QLNS ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính 
nội dung về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa Trường Quân sự tỉnh để 
tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp cấp Quân khu năm 
2018-2019”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan 
tổng hợp danh mục Dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa doanh trại Trường Quân sự 
tỉnh tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp cấp Quân khu 
năm 2018-2019” trong kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh xem 
xét theo quy định. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Tư lệnh Quân 
khu I hỗ trợ tỉnh một phần kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa doanh trại Trường 
Quân sự tỉnh để tham gia Hội thi. 

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; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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