
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 
 

V/v rà soát, báo cáo tiến độ giải ngân, 

nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng dự án 

Hồ chứa nước Bản Lải 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập. 

 

Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1006/UBND-KTN gửi Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó tỉnh cam kết huy động từ ngân sách 

địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung đủ phần kinh phí tăng thêm 

(khoảng 200 tỷ đồng) để bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư Hồ chứa nước Bản Lải. Để có căn cứ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền 

phương án bố trí nguồn vốn thực hiện nội dung đã cam kết với Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện: Lộc Bình, Đình Lập rà soát, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, tiến độ 

giải ngân nguồn kinh phí Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp cho địa 

phương để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải (bao gồm cả khoản kinh phí 200 tỷ đồng Bộ điều chuyển bổ sung 

cho tỉnh để hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng); nhu cầu kinh phí tỉnh 

phải bổ sung trong thời gian từ nay tới cuối năm 2020 để hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ tích nước lòng hồ theo đúng kế hoạch; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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