
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 222  /VP-KTN 

V/v điều chỉnh hệ thống đèn chiếu 
sáng dự án Khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I, thành phố Lạng Sơn  

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

Lạng Sơn, ngày  16  tháng 01 năm 2019 

                Kính gửi:  
                          - Sở Xây dựng; 
                          - Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. 

Xem xét Báo cáo số 11/BC-SXD ngày 14/01/ 2019 của Sở Xây dựng về 
việc xem xét đề xuất điều chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng dự án Khu đô thị Nam 
Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương 
mại Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh bóng đèn chiếu sáng dự án khu đô thị 
Nam Hoàng Đồng I từ bóng đèn thủy ngân cao áp Master-Son sang bóng đèn Led 
như đề xuất của Sở Xây dựng.    

2. Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn (chủ đầu tư) có 
trách nhiệm rà soát toàn bộ hệ thống đèn điện chiếu sáng của dự án để chọn công 
suất bóng phù hợp với nhu cầu chiếu sáng của từng tuyến đường; lập hồ sơ điều 
chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trình thẩm định, phê duyệt theo quy 
định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty cổ phần Sản xuất và Thương 
mại Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, CT; 
- UBND TP Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (TQV). 
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