
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /VP-NC Lạng Sơn, ngày          tháng  12 năm 2019 

V/v chủ trương thành lập Trung 

tâm Tư vấn đầu tư xây dựng thuộc 

BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 495/BC-SNV ngày 18/12/2019 của Sở Nội vụ 

về kết quả thẩm định về chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây 

dựng trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc 

Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ về chủ trương thành lập Trung tâm 

Tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại 

Báo cáo trên. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở 

Nội vụ và các cơ quan, liên quan xây dựng hồ sơ, thực hiện quy trình, trình tự 

thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  thông báo ý kiến của đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu 

tham mưu, tổ chức, thực hiện./. 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính; 

 - C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTCN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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