
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KT 

V/v đồng ý bổ sung mã công 

tác xử lý nước rỉ rác tại bãi rác 

vào nội dung nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2021 của Sở Xây dựng 

 Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 

 

Xem xét Công văn số 186/SXD-HTKT&VLXD ngày 05/02/2021 của Sở 

Xây dựng về việc xây dựng đơn giá thanh toán khối lượng xử lý nước rỉ rác tại 

bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về bổ sung công việc xây dựng mã 

công tác xử lý nước rỉ rác vào nội dung nhiệm vụ trọng tâm (thuộc nhóm nhiệm 

vụ thứ 4: "Tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh công bố định mức xây dựng đặc 

thù phù hợp với tình hình thực tế địa phương") của Sở đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021. 

Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà 

soát, bổ sung thêm các công tác khác chưa có trong hệ thống định mức dự toán 

do Bộ Xây dựng công bố để xây dựng bộ đơn giá cho phù hợp với tình hình 

thực tế trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Bắc Sơn,  

  Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH-NC,  

  Trung tâm TH-CB;  
- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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