
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG  
 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v thẩm quyền phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Cấp điện lưới quốc gia 

đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, 

huyện Hữu Lũng 

 

 
 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

Xem xét Tờ trình số 37/TTr-SCT ngày 22/5/2020 của Sở Công Thương về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp điện 

lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Công trình Cấp điện lưới Quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện 

Hữu Lũng có tổng dự toán là 7, 035 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân 

sách huyện, thuộc đối tượng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho 

Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành dự án tại Quyết định số 1477/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh. Do đó yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 

thực hiện việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trên theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Hữu Lũng thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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