
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 8 năm 2020 

V/v chấp thuận 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)  

 

 

 

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

 

Xem xét Báo cáo số 642/BC-BQLDA ngày 27/7/2020 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh về 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), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Chấp thuận 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), sử dụng 

nguồn kinh phí dự phòng của dự án như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh tại Báo cáo trên. 

Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện đảm 

bảo chất lượng, mỹ quan và tiến độ phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII. 

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; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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