
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4572/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  15 tháng 11 năm 2018 
V/v đấu thầu công tác vệ sinh Toà nhà 

cửa khẩu Hữu Nghị và Nhà kiểm soát liên 
ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. 
 

Xem xét Công văn số 2210/STC-HCSN ngày 09/11/2018 của Sở Tài 
chính về việc đấu thầu công tác vệ sinh tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị và nhà 
Kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma của BQL Khu KTCK Đồng Đăng 
Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 
nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

- Ban hành Quyết định hủy thầu 02 gói thầu: Gói thầu duy trì vệ sinh 
thường xuyên Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị và gói thầu duy trì vệ sinh thường 
xuyên nhà Kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma theo đúng quy định. 

- Xây dựng lại dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu duy trì vệ 
sinh thường xuyên Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị và gói thầu duy trì vệ sinh 
thường xuyên nhà Kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma (Giai đoạn từ 
01/01/2019 đến 31/12/2020), gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem 
xét quyết định trong tháng 11/2018, để tổ chức đấu thầu xong trước 31/12/2018. 

2. Đồng ý cho phép Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn được tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh thường xuyên Tòa nhà cửa khẩu 
Hữu Nghị và nhà Kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma theo Công văn số 
504/UBND-KTTH ngày 05/6/2018 và Công văn số 695/UBND-KTTH ngày 
30/7/2018 của UBND tỉnh đến hết ngày 31/12/2018. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu duy trì vệ sinh thường xuyên Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị và 
gói thầu duy trì vệ sinh thường xuyên nhà Kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu 
Chi Ma do Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xây dựng, 
trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo đúng quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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