
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt 

bằng dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện Chi Lăng.  
 

Xem xét Báo cáo số 193/BC-STC ngày 24/5/2022 của Sở Tài chính về việc 

hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND huyện Chi Lăng thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại 

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 cho phù hợp với nguồn vốn 

ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng 

góp kinh phí để triển khai các hạng mục theo nội dung dự án đã được phê duyệt; 

chủ động làm việc với Liên danh Việt - Nga Vietsovpetro về các hạng mục 

được sử dụng vốn tài trợ, đồng thời đề nghị tiếp tục chuyển tiền tài trợ cho dự 

án như thỏa thuận đã ký.  

2. Sau khi dự án được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn bảo đảm theo đúng quy 

định, Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cụ thể việc hỗ trợ kinh phí thực 

hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, VHTTDL; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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