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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

Xem xét Công văn số 3187/SGTVT-QLCL ngày 27/12/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc kiểm định hạng mục cầu thuộc dự án Đường giao thông 
Khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thực hiện kiểm định độc lập đối với hạng mục cầu thuộc dự án 
Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 như 
đề xuất của Sở Giao thông vận tải. 

2. Sở Giao thông vận tải chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập có đủ 
năng lực để thực hiện kiểm định. Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm định do các 
chủ thể tham gia thực hiện dự án chịu trách nhiệm chi trả (không sử dụng ngân 
sách nhà nước để chi trả). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Sở Giao thông vận tải thực 
hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, VAT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-12-31T15:10:22+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-12-31T15:10:41+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




