
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KTN 
 

V/v chưa xem xét ủy quyền phê 

duyệt thiết kế, dự toán công trình 

lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

  
 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Công văn số 548a/SKHĐT-QLĐTC ngày 15/4/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 13/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Chưa xem xét việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh trên địa bàn tỉnh theo như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tại Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 13/3/2020. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan thực hiện 

trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 

1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu 

tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án 

nhóm C phù hợp với Luật Đầu tư công 2019 và điều kiện thực tế của tỉnh. Thời 

gian hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020. 

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; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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