
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v thanh toán khối lượng hoàn 

thành đối với dự án đầu tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước do Công ty cổ 

phần Hoàng Hà làm nhà thầu 

 

 

 

Kính gửi:  

      - Sở Tài chính; 

      - Công ty cổ phần Hoàng Hà. 

 

Xem xét Công văn số 10/CV ngày 12/3/2020 của Công ty cổ phần Hoàng 

Hà về việc đề nghị xin được điều chỉnh nguồn thu phí sang một phần bằng 

nguồn đấu giá đất và Công văn số 422/SKHĐT-KTN, ngày 27/3/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc đề nghị của Công ty cổ phần Hoàng Hà, 

đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính xem xét, ưu tiên nhập nguồn vốn năm 2020 cho dự án 

Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng và dự án Đường Bản Giểng (nối từ 

đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), huyện Lộc Bình để Chủ đầu tư thanh 

toán cho nhà thầu thi công. 

Trường hợp nguồn kinh phí chưa đảm bảo, giao Sở Tài chính tham mưu 

cho UBND tỉnh tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để cấp vốn thanh toán trước 

cho các dự án nêu trên; sau khi nguồn vốn năm 2020 của dự án được nhập 

nguồn sẽ thực hiện thủ tục thu hồi tạm ứng theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTCN, TH, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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