
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3911/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  02 tháng 10 năm 2018 
V/ kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết   
và gặp mặt điển hình tiên tiến thực 
hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”   

giai đoạn 2009-2019. 

 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
 

Xem xét Tờ trình số 2001/TTr-BCH ngày 19/9/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh về việc xin kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình 
tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, Công văn số 
1879/STC-HCSN ngày 25/9/2018 của Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
 1. Nhất trí với dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình 
tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 do Sở Tài 
chính thẩm định là 91.540.000 đồng từ nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn  

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm sử dụng 
kinh phí tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy 
định hiện hành.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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