
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:       /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 8 năm 2020 
V/v đồng ý cho bàn giao trạm xử lý 

nước thải và hệ thống thoát nước 

thải thuộc dự án Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn  

 

  
     Kính gửi:   

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính; 

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

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 179/BC-SXD ngày 15/7/2020 của Sở Xây dựng về 

việc bàn giao trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải thuộc dự án Khu 

tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tiếp nhận 

các hạng mục công trình trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải thuộc 

dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để tổ 

chức quản lý khai thác, vận hành, bảo trì theo quy định như đề xuất của Sở Xây 

dựng. 

 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện hồ 

sơ, các tài liệu liên quan đến trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải để 

bàn giao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tiếp nhận quản lý theo quy định. 

3. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí hằng 

năm cho Sở Xây dựng để thực hiện quản lý, vận hành, bảo dưỡng hạng mục 

công trình nêu trên. 

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì 

công trình theo đúng quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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