
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v giao nhiêṃ vu ̣quản lý dư ̣án 

cải taọ, nâng cấp mở rôṇg nghiã 

trang liêṭ si ̃thành phố Laṇg Sơn - 

Giai đoaṇ 2 

 

Kính gửi: Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị. 
 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-SLĐTBXH ngày 26/3/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghi ̣chấp thuâṇ viêc̣ giao nhiêṃ vu ̣quản 

lý dư ̣án cải taọ, nâng cấp mở rôṇg nghiã trang liêṭ si ̃ thành phố Laṇg Sơn - Giai 

đoaṇ 2; Báo cáo số 90/BC-SXD ngày 09/4/2021 của Sở Xây dưṇg về viêc̣ lưạ 

choṇ hình thức quản lý dư ̣án đầu tư xây dưṇg công trình cải taọ, nâng cấp mở 

rôṇg nghiã trang liêṭ si ̃thành phố Laṇg Sơn - Giai đoaṇ 2; đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trưc̣ UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao đôṇg - Thương 

binh và Xã hôị như sau:  

1. Thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cải taọ, 

nâng cấp mở rôṇg nghiã trang liêṭ si ̃thành phố Laṇg Sơn - Giai đoaṇ 2 theo đúng 

nội dung, hình thức quản lý dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2677/QĐ-

UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tic̣h UBND tỉnh là “Chủ đầu tư thuê tư vấn 

quản lý dự án”.  

2. Khẩn trương lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đối với gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” và thực hiện lựa chọn 

nhà thầu gói thầu trên theo trình tự, thủ tục quy định. 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃

hôị, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KHĐT, XD, BQLDA ĐTXD tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiêp̣ 
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