
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2020 

V/v rà soát, hoàn thiện đề cương 

và dự toán kinh phí xây dựng đề 

án “Phát triển thương mại, du 

lịch Tân Thanh - Pò Chài” 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

 

Xem xét Tờ trình số 25/TTr-BQLKKTCK ngày 16/6/2020 của Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán 

kinh phí xây dựng Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài và 

Công văn số 1268/STC-HCSN ngày 25/6/2020 của Sở Tài chính về việc thẩm 

định dự toán và nguồn kinh phí xây dựng đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân 

Thanh - Pò Chài, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý sử dựng nguồn ngân sách tỉnh để xây dựng Đề án “Phát triển 

thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”. 

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát, hoàn thiện dự 

toán kinh phí xây dựng Đề án theo nội dung thẩm định của Sở Tài chính tại Công 

văn trên. Đối với nội dung dự thảo đề cương xây dựng Đề án, yêu cầu rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các nội dung: phần tồn tại, hạn chế trình bày tồn tại hạn chế cụ thể trong 

phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; phần kinh phí triển khai thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án yêu cầu xác định cụ thể số kinh phí dự kiến thực 

hiện theo từng giai đoạn; phần tổ chức thực hiện trình bày rõ nhiệm vụ, trách nhiệm 

của UBND huyện Văn Lãng, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu; 

bỏ nội dung kiến nghị kiến nghị đối với tỉnh,….; thời gian hoàn thành, trình UBND 

tỉnh xem xét trước ngày 07/7/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng 

- Lạng Sơn thực hiện./.     
 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TTTH-CB;              

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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