
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

V/v đẩy nhanh tiến đô ̣thực hiện 

các dự án gắn biển chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII 
        

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

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

- UBND các huyện: Bình Gia, Tràng Định,  

  Lộc Bình, Đình Lập. 
 

Thực hiện Kết luận số 1241-KL/TU ngày 22/4/2020 của Tỉnh ủy tại cuộc 

họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy về nội dung danh mục dự án gắn biển chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, UBND tỉnh yêu cầu chủ 

đầu tư dự án và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tăng cường tổ 

chức thực hiện, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ 

thi công, đảm bảo hoàn thành toàn bộ Dự án đường đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập) và Dự án 

đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định trước ngày 30/9/2020. Yêu 

cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung 

vượt thẩm quyền. 

2. UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Bình Gia, Tràng Định phối hợp 

chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Chủ tịch 

UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong 

công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành các dự án 

trên. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến bố trí kinh phí thực hiện, 

nhất là các nội dung mới phát sinh để bảo đảm mục tiêu hoàn thành 02 dự án 

trên trước ngày 30/9/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD, TNMT,NNPTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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