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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

 Xem xét Công văn số 1600/BQLDA-TCKT ngày 27/12/2019 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc cho phép tạm ứng kinh phí GPMB Dự án 

Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái 

Bình, huyện Đình Lập, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giản ngân hoàn thành nguồn 

vốn Trái phiếu chính phủ đã được bố trí trong kế hoạch năm 2019, UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương cho tạm ứng kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt 

bằng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện Lộc 

Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập với số tiền là: 7.757.000.000 đồng như đề 

xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm thực hiện thủ tục 

hoàn ứng sau khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư công trình của cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- CPVP, TH, KHTH, THCB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Phạm Ngọc Thưởng 
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