
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
 

V/v thẩm tra các Tờ trình của 

Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Lạng Sơn 

 

ơ 

 

         Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. 
 

Thẩm tra các Tờ trình của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi: số 219/TTr-KTTL, số 220/TTr-KTTL, số 221/TTr-KTTL, số 222/TTr-KTTL 

ngày 15/7/2020 về việc xin phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa một số công trình 

thủy lợi do đơn vị làm chủ đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện 

trước khi có quyết định phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định tại điểm b, 

khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, cụ thể: “Đối với gói thầu cần 

thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ 

đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt”. Các dự án sửa chữa 

công trình mương hồ Vũ Lăng, mương Cốc Bầu, mương Mỏ Mây, mương Đồng 

Khuy đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 

16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Do dó việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa các công trình 

thủy lợi nêu trên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi Lạng Sơn. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Lạng Sơn nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, NN&PTNT, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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