
 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số:  830 /VP-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 08  tháng 3 năm 2098 

V/v sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở  
Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 
Kính gửi:

- Sở Tài chính; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét Báo cáo số 52/BC-SLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo cáo số 20/BC-VP ngày 06/3/2019 của 
Văn Phòng UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực trạng, đề xuất sửa chữa, cải tạo 
trụ sở cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Ngọc Thưởng có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cải tạo, sửa chữa 3 hạng mục cải tạo, sửa chữa 
trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với mức kinh phí xây lắp khoảng 
900 triệu đồng, chi phí khác 300 triệu đồng, gồm: 

- Sơn trong nhà phần trụ sở đang làm việc khoảng 5.500m2. 
- Xây mới 02 phòng làm việc kết cấu đơn giản, tổng diện tích 40m2. 

- Cải tạo sân bê tông, rãnh thoát nước trước 02 phòng làm việc mới. 

2. Giao Sở Tài chính đề xuất cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để 
thực hiện sửa chữa, cải tạo 3 hạng mục trên trong 6 tháng đầu năm 2019. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các trình tự, thủ 
tục về đầu tư xây dựng theo quy định. 

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

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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