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Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2018 
ơ 

V/v bố trí vốn cho dự án Nhà kiểm 
soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình 
 
 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

 
Xem xét Báo cáo số 410 /BC-STC ngày 31/10/2019 của Sở Tài chính về 

việc bố trí vốn cho dự án Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện 
Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
được sử dụng số kinh phí 10.000 triệu đồng (vốn để thu hồi ứng trước) đã bố trí 
cho dự án tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 
để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đã được phê duyệt. Số vốn ứng trước 
còn lại của dự án sẽ được bố trí thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020, 
thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

Đồng ý sử dụng nguồn vốn được trích lại của Ban Ban Quản lý khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để thực hiện mua sắm trang 
thiết bị phục vụ các lực lượng tại Nhà kiểm soát liên ngành. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương 
hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp 
làm cơ sở tính toán khả năng cân đối nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn 
trong năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.  

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 (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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