
 

 

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 xem xét đề nghị của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về bổ 

sung khối lượng khảo sát, thiết kế 

bước lập thiết kế bản vẽ thi công 

công trình Đường đến trung tâm các 

xã nghèo miền núi 30a: Đồng 

Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca ; bảo 

đảm an sinh xã hội và phục vụ an 

ninh quốc phòng huyện Đình Lập 

(giai đoạn 2), tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Công văn số 882/QLDA-QLDA1 ngày 28/6/2022 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề nghị bổ sung khối lượng và phạm vi 

hợp đồng Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung công trình Đường đến 

trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo 

đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 

2), tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công 

văn trên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, hồ sơ khảo sát thiết kế đã được 

phê duyệt, tiết kiệm và hiệu quả; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

12/7/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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