
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số:  2230 /VP-KTN 

 
V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản 

vẽ thi công và thời gian thực hiện 
công trình Cấp điện khu vực biên 
giới Bản Chắt, huyện Đình Lập 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 340/BC-SKHĐT ngày 07/6/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và thời gian thực hiện 
công trình: Cấp điện khu vực biên giới Bản Chắt, huyện Đình Lập, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, cơ cấu 
tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện công trình: Cấp điện khu vực biên giới Bản 
Chắt, huyện Đình Lập, trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được phê 
duyệt theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 
nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh dự án theo quy định, đồng 
thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý thực hiện các dự án được giao 
làm chủ đầu tư. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, CT, TC, XD; 
- UBND huyện Đình Lập; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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