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THÔNG BÁO 

Về việc đính chính Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 31/7/2018  
của UBND tỉnh 

 

  

 Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, ban hành Quyết định số 1419/QĐ-
UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh 
mục dự án 6 tháng cuối năm 2018, có sai sót thông tin về tên chủ đầu tư và tên 
dự án, cụ thể như sau: 

1. Tại Biểu số 1 (Giao bổ sung kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2018): 
mục A.II.a).2. Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP: cột 2 và 
cột 21 ghi chủ đầu tư là UBND huyện Cao Lộc. 

  Nay UBND tỉnh đính chính lại thành: UBND huyện Hữu Lũng. 

2. Tại Biểu số 1K (Giao bổ sung kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2018 sửa 
chữa các công trình): Danh mục dự án số 7, cột 2 (nội dung) ghi tên dự án là: 
Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước trong, ngoài nhà học tập và các nhà điều trị 
học viên - Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh, cột 9 (chủ đầu 
tư) ghi là: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Nay UBND tỉnh đính chính nội dung tại cột 2 thành: Cải tạo hệ thống 
cấp và thoát nước trong và ngoài nhà học tập và các nhà điều trị học viên - 
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, nội dung tại cột 9 thành: Cơ sở cai nghiện ma 
túy tỉnh. 

(Biểu thông tin đính chính kèm theo Công văn này) 

 UBND tỉnh đính chính để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban KTNS HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng ĐP CTXD nông thôn mới tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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