
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:            /UBND-KT 

V/v đồng ý thực hiện gói thầu tư 

vấn kiểm toán báo cáo quyết toán 

hoàn thành dự án Kè chống sạt lở 

bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
  

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 29/BC-STC ngày 29/01/2021 

về thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành Kè chống sạt lở bờ sông 

Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán báo cáo quyết 

toán hoàn thành dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn theo đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên.  

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, XD, NN&PTNT; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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