
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  501  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 11 tháng 02 năm 2019 

V/v thực hiện gói thầu kiểm toán dự 
án Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai 

đoạn II, thành phố Lạng Sơn 

 

 

     Kính gửi: 
 

 
- Sở Tài chính; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

 
Xem xét Báo cáo số 43/BC-STC ngày 29/01/2019 của Sở Tài chính về 

việc thực hiện gói thầu kiểm toán vốn đầu tư công trình Công viên bờ sông Kỳ 
Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu 
có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý triển khai kiểm toán đối với gói thầu số 02: Thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 và gói thầu số 03: Cung cấp và trồng cây xanh giai 
đoạn 2 thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng 
Sơn theo đề xuất của Sở Tài chính. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện thủ tục lập, thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
xây dựng công trình tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh và triển khai tiếp các bước theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều  
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