
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1745 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày   17 tháng 5 năm 2018 
 

V/v quản lý, vận hành, bảo trì 
hệ thống thiết bị tại Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị 

 

     

 
       Kính gửi:  
    - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
    - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.  
 

Xem xét Báo cáo số 139/BC-BQLKKTCK ngày 09/5/2018 của Ban Quản 
lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về công tác quản lý, vận hành 
hệ thống thiết bị tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư công trình) 
chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn kiểm tra, 
xem xét thay thế những thiết bị đã hỏng nhưng còn bảo hành; xem xét việc lắp 
đặt bổ sung tủ điều kiển báo cháy và xây dựng bể nước riêng cho hệ thống bơm 
chữa cháy Tòa nhà. 

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát tổng thể 
hệ thống thiết bị của Tòa nhà, trong đó xác định rõ những thiết bị nào còn trong 
bảo hành, những thiết bị nào đã hỏng vỡ mà hết bảo hành, những thiết bị nào 
cần phải duy tu bảo trì, sửa chữa thường xuyên; tổng hợp gửi Sở Tài chính xem 
xét thẩm định trình UBND tỉnh. 

(Báo cáo số 139/BC-BQLKKTCK được gửi kèm trên eOffice và trang 
thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)                                                                                      

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, XD, KH&ĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
 
                                                                                 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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