
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:          /UBND-KT 

V/v chấp thuận ủy thác quản lý dự 

án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung 

trang thiết bị Cơ sở cai nghiện  

ma túy tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Xem xét Tờ trình số 183/TTr-SLĐTBXH ngày 25/8/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị chấp thuận việc giao nhiệm vụ 

quản lý dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma 

túy tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy thác cho Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác quản lý dự án 

Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng 

Sơn như đề xuất tại Tờ trình trên. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (đơn vị nhận ủy thác) có trách nhiệm thực hiện 

các công việc theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và quy định pháp luật có liên quan; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu 

tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án bảo đảm chất lượng, tiến 

độ quy định./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng KGVX; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Hồ Tiến Thiệu 
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