
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3463 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  22 tháng 8 năm 2019 
 

V/v bố trí kinh phí thực hiện Đề án 
phát triển giao thông nông thôn  

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông 
nông thôn năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 
426/TB-UBND ngày 31/7/2019 kết luận họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 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 liên quan 
trước ngày 31/8/2019 trình UBND tỉnh quyết định ứng trước kế hoạch đầu tư 
công năm 2020 thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn với số kinh phí là 
30 tỷ đồng. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát 
các khoản kinh phí có khả năng huy động được trong thời gian từ nay tới cuối 
năm 2019 (từ nguồn tạm dừng cấp cho dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở các cơ quan, 
đơn vị; tạm dừng mua sắm ô tô; các khoản tiết kiệm chi khác...) để bổ sung hỗ trợ 
cho Đề án phát triển giao thông nông thôn trong năm 2019 theo đúng chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Thông báo số 426/TB-UBND ngày 31/7/2019, báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 8/2019. 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-08-22T07:33:49+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-08-22T07:34:03+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




