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V/v đề xuất sửa chữa, cải tạo cổng vào 
Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 03  tháng 5 năm 2018 

 
                                     Kính gửi:  

                                                - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
                                                - Sở Xây dựng. 
 

Xem xét Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 24/4/2018 của Sở Văn hóa- 
Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương sửa chữa, cải tạo cổng vào Nhà thi 
đấu thể thao tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ 
quan có liên quan kiểm tra hiện trạng, báo cáo đề xuất phương án xử lý trên 
nguyên tắc: Hạn chế việc phá dỡ toàn bộ công trình hiện có để xây dựng mới, 
chỉ sửa chữa, nâng cấp các hạng mục để bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa với công 
trình chính Nhà thi đấu; trường hợp phải phá dỡ, xây dựng mới thì lựa chọn 
phương án phù hợp, hạn chế sử dụng vật liệu cao cấp, đắt tiền để tiết giảm thời 
gian thiết kế, thi công và chi phí xây dựng.  

Yêu cầu các cơ quan triển khai khẩn trương, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 15/5/2018. 

(Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 24/4/2018 được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 
quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, VH-TT&DL; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu VT, KTN (TQV). 
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