
 

 

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 chủ động phối hợp, cung cấp 

thông tin theo đề nghị của Nhà 

đầu tư để thực hiện các nghĩa vụ 

theo Hợp đồng thực hiện dự án 

Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng. 

Xem xét văn bản số 196/VB-CT ngày 22/9/2022 của Công ty TNHH Hà 

Thành (đại diện cho Nhà đầu tư Liên danh Công ty TNHH Hà Thành và Công ty 

cổ phần ô tô vận tải Hà Tây - Bên B) về việc đề nghị thông báo đầu mối và đơn 

vị tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để Bên B cử người tham gia phối hợp 

và thông báo số tài khoản đơn vị nhận tiền để Bên B chuyển tiền theo điều 

khoản trong Hợp đồng thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng, đồng chí 

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

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện 

Hữu Lũng căn cứ Công văn số 1111/UBND-KT ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh 

và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện 

dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng để triển khai thực hiện hợp đồng, cung cấp các 

thông tin theo đề nghị tại văn bản trên đảm bảo phù hợp với quy định của hợp 

đồng và pháp luật có liên quan; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các nội 

dung vượt thẩm quyền. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải chủ động cung cấp 

thông tin cho Nhà đầu tư để Nhà đầu tư có cơ sở thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính có liên quan đến quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (chi phí lập Hồ sơ 

mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư...) theo quy định trong hợp đồng. 

(Công văn số 196/VB-CT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

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: TN&MT, XD, TC; 

- Liên danh Công ty TNHH Hà Thành và Công ty 

cổ phần ô tô vận tải Hà Tây; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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