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Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2018 
ơ 

V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và 
giá gói thầu đối với một số gói thầu 

trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn 18 tháng đầu, dự án BIIG 1  

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
Xem xét Công văn số 864/SKHĐT-KTĐN ngày 19/7/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị uỷ quyền phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và giá 
gói thầu đối với một số gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 
tháng đầu theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 05/4/2018về 
việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu Dự án “Hạ 
tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; trong đó đã phê duyệt giá các gói 
thầu: Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC), Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi phát triển 
giá trị nông nghiệp (ARVC), Kiểm toán dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ 
Quyết định trên chủ động phê duyệt đề cương nhiệm vụ và triển khai các công 
việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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