
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v hỗ trợ kinh phí điều tra, bắt 

giữ tội phạm ma túy cho các đơn 

vị tham gia đấu tranh chuyên án 

LS320p, chuyên án 294M và 

chuyên án 206M 

Kính gửi: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.  
 

Xem xét đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tờ trình số 

15/TTr-CQTTr ngày 25/3/2020 về việc hỗ trợ kinh phí điều tra, bắt giữ tội phạm 

ma túy cho các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án LS320p, chuyên án 294M 

và chuyên án 206M, đồng chí Nguyêñ Công Trưởng, Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:      

1. Đồng ý sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

năm 2020 để hỗ trợ kinh phí điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy cho các đơn vị 

tham gia đấu tranh chuyên án LS320p, chuyên án 294M và chuyên án 206M  

cho 11 đơn vị với tổng số tiền hỗ trợ là 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi 

triệu đồng) theo đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Tờ 

trình trên.  Cụ thể:  

a) Đối với chuyên án LS320p, gồm các đơn vị: Phòng Phòng, chống Ma 

túy và Tội phạm, Đồn Biên phòng Ba Sơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng); 

Phòng PC04 (thuộc Công an tỉnh), mỗi đơn vị 20.000.000 đồng. 

b) Đối với chuyên án LS294M và 206M, gồm các đơn vị: Phòng PC04, 

Phòng PC08, Phòng PK02, Phòng PA06, Phòng PA07 (thuộc Công an tỉnh); 

Công an thành phố Lạng Sơn; Công an huyện Văn Lãng; Phòng 2 -  Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng. 

2. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện thanh, quyết toán các nội dung chi trên theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính;  

-  BCH BĐBP, CA tỉnh, Cục QLTT;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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