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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. 

 

Xem xét Công văn số 165/BQLDA-KHTH ngày 11/4/2019 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) về việc quyết 
toán hạng mục hoàn thành Dự án: Đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài 
- Bình Độ - Tân Minh), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Đồng ý chủ trương thực hiện quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 
đưa vào sử dụng đối với đoạn từ Km2+105,71 - Km5+983m thuộc Dự án: Đoạn 
Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh) như đề nghị của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Công văn trên. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách 
nhiệm thực hiện các thủ tục để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông và các cơ quan liên quan thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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