
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3813 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2019 
 

V/v lập hồ sơ quyết toán hạng mục 
đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 
đưa vào sử dụng của một số dự án 

 

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

 

 

Xem xét Công văn số 1118/BQLDA-QLDA2 ngày 13/9/2019 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công văn số 2280/BCH-HC ngày 08/9/2019 
của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc lập hồ sơ quyết toán hạng mục 
công trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội biên phòng tỉnh lập hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn 
thành xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng thuộc Dự án công viên bờ sông Kỳ 
Cùng - giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn, Dự án khu tái định cư và dân cư Nam 
thành phố Lạng Sơn và Dự án đại đội cơ động/Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động/Bộ 
Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn theo đề xuất. 

 (Gửi kèm Văn bản số 183/TNH-PTDA ngày 04/9/2019). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và 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, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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