
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 
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V/v thiết kế bản vẽ thi công dự án 
Đường giao thông Khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn 2)  

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

 
Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- UBND huyện Chi Lăng.  

 

 

   Xem xét Báo cáo số 440/BC-SKHĐT ngày 30/7/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng đối với dự án Đường 
giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thực hiện thiết kế bản vẽ thi công dự án Đường giao thông khu 
công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) theo Quyết định số 308a/QĐ-UBND ngày 
25/02/2017 của UBND tỉnh, thực hiện tiết kiệm 10% chi phí; trước mắt chưa thi 
công một số hạng mục cây xanh, chiếu sáng theo Thông báo số 88/TB-UBND 
ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh.  

2. UBND huyện Chi Lăng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ 
khẩn trương thực hiện các công việc lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán, khởi công xây dựng công trình theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng, Sở Giao 
thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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