
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 
 

V/v đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

thực hiện dịch vụ duy trì chăm 

sóc cây xanh tại các cửa khẩu: 

Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, 

Tân Thanh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

  
 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

 

Xem xét Báo cáo số 230/BC-BQLKKTCK ngày 14/9/2021 của Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và Báo cáo số 436/BC-STC ngày 20/9/2021 

của Sở Tài chính liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ duy trì 

chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nội dung báo cáo của Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn liên quan đến việc điều chỉnh tổng dự toán kinh phí và thời gian 

thực hiện gói thầu “Thực hiện dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu: 

Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh” theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuy nhiên Sở Tài chính đề xuất hình thức 

công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là chưa đảm bảo chặt chẽ và phù hợp. 

 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội 

dung điều chỉnh, xác định hình thức văn bản điều chỉnh đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước ngày 27/9/2021.    

2. Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiêm túc 

kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chậm tiến độ, không báo cáo 

kịp thời nội dung vượt thẩm quyền đối với công tác tham mưu, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ về đấu thầu thực hiện dịch vụ duy trì và chăm sóc cây xanh tại 

các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TP; 

- Thanh tra tỉnh;  

- Cục HQ, BCH BĐBP;  

- C,PVP UBND tỉnh,   

  các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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