
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

V/v xem xét Tờ trình số 108/TTr-

SNN ngày 05/10/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Xem xét Tờ trình số 108/TTr-SNN ngày 05/10/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 

Công trình Trụ sở Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nội dung tại Tờ trình số 108/TTr-SNN ngày 05/10/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án đang đề xuất giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn làm chủ 

đầu tư dự án là đơn vị không đáp ứng điều kiện quản lý dự án đầu tư xây dựng 

theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 595/TB-

UBND ngày 12/10/2021. 

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án phải đáp ứng năng lực theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện Tờ trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2021-10-20T10:02:49+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-10-20T15:27:13+0700


		2021-10-20T15:27:13+0700


		2021-10-20T15:27:13+0700




