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TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /HĐND-KTNS Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v cho ý kiến nộp NSNN số 

kinh phí còn dư chưa có nhiệm 

vụ chi của Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu để bổ sung chi khác 

ngân sách tỉnh phục vụ cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 

và các nhiệm vụ khác của tỉnh 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

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

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH 15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một 

số nội dung khác với quy định của Luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid 19; 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1268/UBND-KT ngày 07/9/2021 của 

UBND tỉnh về việc xin ý kiến nộp NSNN số kinh phí còn dư chưa có nhiệm vụ 

chi của Trung tâm Quản lý cửa khẩu để bổ sung chi khác ngân sách tỉnh phục 

vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác của tỉnh; 

Công văn số 1400/UBND-KT ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh giải trình, làm 

rõ các nội dung chi, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thực hiện nộp ngân sách nhà nước số kinh phí còn dư chưa có 

nhiệm vụ chi năm 2021 của Trung tâm quản lý cửa khẩu (thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn) số tiền là: 20.000 triệu đồng (Hai mươi 

tỷ đồng chẵn). 

2. Dự kiến sử dụng chi cho các nhiệm vụ: Hỗ trợ UBND huyện Văn Lãng 

để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm nơi lưu trú cho lái xe 

đường dài tại Trung tâm thương mại Sài Gòn - Tân Thanh với kinh phí dự kiến 

khoảng 3.000 triệu đồng; thực hiện cải tạo khu nhà xưởng Công ty TNHH sản 

xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam làm khu lưu trú cho lái xe đường dài, 
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khu cách ly y tế tập trung cho các đối tượng là F1 và các nhiệm vụ chi phòng 

chống dịch khác với số tiền là 17.000 triệu đồng. 

3. Đề nghị UBND tỉnh  

Chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, 

Trung tâm quản lý cửa khẩu, Sở Tài chính thực hiện nộp số tiền 20.000 triệu 

đồng trong tổng số kinh phí còn dư chưa có nhiệm vụ chi về ngân sách tỉnh và 

thực hiện bổ sung kinh phí cho UBND huyện Văn Lãng đảm bảo theo các quy 

định. 

Chỉ đạo UBND huyện Văn Lãng thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm thương mại Sài Gòn - Tân Thanh và Khu 

nhà xưởng Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền Bắc Việt Nam làm khu 

lưu trú cho lái xe đường dài, khu cách ly y tế tập trung cho người F1 gửi các cơ 

quan thẩm định theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung Công văn số 

1268/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh. /. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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