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Lạng Sơn, ngày  15 tháng 6 năm 2018 
 

V/v bổ sung công tác lập điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch vào gói thầu Tư 
vấn lập TKBVTC dự án Khu tái 
định cư và dân cư Nam thành phố 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 

Xem xét Công văn số 263/BQLDD ngày 08/6/2018 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình về việc cho phép bổ sung Gói thầu tư vấn hạng mục 
điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu tái định cư và dân cư 
Nam thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương cho bổ sung công tác lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn vào 
Gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc dự án 
Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn như đề nghị của Ban Quản 
lý dự án đầu tư  xây dựng công trình.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện 
theo quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
 các phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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Dương Văn Chiều 
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