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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách trung 

ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; 

Căn cứ Công văn số 625/LĐTBXH-NCC ngày 25/02/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác mộ, 

nghĩa trang liệt sĩ từ ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có 

công năm 2020; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 30/TTr-SLĐTBXH ngày 12/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để thực 

hiện cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ năm 2020 với tổng số tiền là 13.000 

triệu đồng (Mười ba tỷ đồng chẵn), cụ thể như sau: 

 1. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn: 

9.000 triệu đồng. 

 2. Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan: 1.800 triệu đồng. 

 3. Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyệnVăn Lãng: 2.000 triệu đồng. 

4. Kinh phí chi cho công tác xây, sửa chữa, di chuyển mộ: 200 triệu đồng. 

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai nguồn vốn theo các quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà 
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nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Văn Quan, Văn Lãng, thành phố Lạng 

Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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