
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 2968 /VP-KTN 

V/v bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ  
chơi cho công trình Trường mầm non 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

                                Kính gửi:   
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

Xem xét Báo cáo số 415/BC-SKHĐT ngày 13/7/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc xem xét bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho công trình Trường 
mầm non Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho phép bổ sung một số thiết bị sung thiết bị, đồ 
dùng, đồ chơi cho công trình Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 
Sơn theo cơ chế nhà đầu tư ứng vốn trước để thực hiện. Sau khi xác định giá đất 
và diện tích quỹ đất 12% (phần nhà đầu tư trả lại đất cho tỉnh) sẽ bổ sung quỹ 
đất thanh toán cho dự án BT như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 
số 415/BC-SKHĐT ngày 13/7/2018. 

 2. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương có trách nhiệm rà soát 
toàn bộ những nội dụng điều chỉnh, bổ sung đã được UBND tỉnh chấp thuận, 
khẩn trương thực hiện các thủ tục cân thiết trình điều chỉnh dự án theo quy định 
của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

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: XD, TN&MT, GD&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(TQV). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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