
 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 phương án thiết kế hạng 

mục biển công trình chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII tại dự án Đường 

đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc (huyện Lộc 

Bình) và xã Thái Bình (huyện 

Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 485/BQLDA-QLDA1 ngày 11/6/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin ý kiến phương án thiết kế hạng mục biển 

công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tại dự án 

Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái 

Bình (huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện lấy ý kiến các sở, 

ngành, cơ quan liên quan đối với phương án thiết kế hạng mục biển công trình 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tại dự án Đường đến 

trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện 

Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn; tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện kèm theo phối 

cảnh hình ảnh 3D với yêu cầu kiểu dáng, kích thước của biển hài hòa với không 

gian khu vực đặt biển, chất liệu phải bền đẹp, trang trọng và đảm bảo chất lượng; 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/7/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, GTVT, VHTT&DL; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 
 


		2020-06-19T08:24:44+0700


		2020-06-19T11:13:07+0700


		2020-06-19T11:13:07+0700


		2020-06-19T11:13:07+0700




