
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KT 
V/v đồng ý thực hiện quyết toán 

các hạng mục đã hoàn thành, bàn 

giao đưa vào sử dụng thuộc dự án 

Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

 

Xem xét Công văn số 379/BQLXD-KHTC ngày 08/9/2020 của Ban Quản lý 

xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (Chủ đầu tư) về việc quyết toán một số hạng 

mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng thuộc dự án Cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương cho thực hiện quyết toán các hạng mục công trình đã 

hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng thuộc dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn như đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông 

tại Công văn trên. 

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có trách nhiệm thực 

hiện các thủ tục để quyết toán hạng mục công trình đã hoàn thành theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông và các cơ quan liên quan thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  

 


		2020-09-14T07:25:24+0700


		2020-09-14T07:41:08+0700


		2020-09-14T07:41:08+0700


		2020-09-14T07:41:08+0700




