
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v đồng ý thay thế máy biến áp cấp 

điện hệ thống chiếu sáng tại nút giao 

QL31 thuộc dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

(Dự án thành phần 1) 
 

 

Kính gửi:  

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

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1119/CV-BQLDA ngày 23/11/2020 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thay thế máy biến áp cấp điện hệ thống chiếu 

sáng tại nút giao QL31 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang –

Lạng Sơn (Dự án thành phần 1), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thay thế máy biến áp cấp điện hệ thống chiếu sáng tại nút giao 

QL31 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án 

thành phần 1) như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công 

văn trên. 

2. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ thiết kế, dự toán thay thế máy biến áp theo chủ trương được chấp thuận tại 

Công văn này, gửi Sở Công Thương Lạng Sơn thẩm định trước khi phê duyệt 

theo đúng quy định.   

3. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện thay thế máy biến áp 

cũng như việc tổng hợp, phê duyệt chi phí bảo trì dự án tuyến cao tốc theo đúng 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TC, CT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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