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VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 919 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

V/v tiếp thu ý kiến của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Báo cáo KTKT các công trình: Sửa 
chữa cấp bách hồ Phai Luông, Nà 

Pàn, Rọ Doóc, tỉnh Lạng Sơn  

 

 
 

          Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình  
      Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 1297/BNN-TCTL ngày 26/02/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật các 
công trình: Sửa chữa cấp bách hồ Phai Luông, Nà Pàn, Rọ Doóc, tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư dự án) nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên; khẩn trương hoàn thiện 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Sửa chữa cấp bách hồ Phai Luông, Nà 
Pàn, Rọ Doóc, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

(Gửi kèm theo Công văn số 1297/BNN-TCTL). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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