
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  3376 /VP-KTN 

V/v gia hạn thời gian hoàn thành 
báo cáo, đề xuất xây dựng công 
viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ 

cầu Đông Kinh đến chợ Bờ Sông)

 Lạng Sơn, ngày 16  tháng 8 năm 2019 

                                                      
Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1131/SKHĐT-KTN ngày 09/8/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc lùi thời hạn báo cáo xem xét đề xuất đầu tư xây dựng 
công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến chợ Bờ Sông), đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương rà soát, bổ sung thông 
tin, trước ngày 15/9/2019 hoàn chỉnh phương án đề xuất đầu tư xây dựng công 
viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến chợ Bờ Sông) theo đúng yêu 
cầu tại cuộc họp xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án ngày 05/8/2019, gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư xem xét. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đôn đốc, hoàn thành báo cáo kết quả 
xem xét đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn về đầu tư xây dựng công viên bờ 
sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến chợ Bờ Sông), báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 9/2019. 

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;  
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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