
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:          /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện 

các dự án cấp nước sinh hoạt do 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn làm chủ đầu tư 

 

 
Kính gửi:  

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

   nông thôn; 

- Sở Xây dựng. 

 

Xét Báo cáo số 353/BC-SXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc 

điều chỉnh các dự án cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn làm chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện 06 dự án, gồm: (1) Dự 

án cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Thịnh, Yên Vượng, 

huyện Hữu Lũng; (2) Dự án cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn; (3) Dự án Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Lý, xã Bắc 

Thủy, huyện Chi Lăng; (4) Dự án cấp nước sinh hoạt xã Hòa Lạc, huyện Hữu 

Lũng; (5) Dự án cấp nước sinh hoạt xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng; (6) Dự án cấp 

nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng từ năm 2018-2019 thành năm 

2018-2020. 

2. Chủ đầu tư (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông 

thôn) có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh dự án, trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.  

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cần rút kinh 

nghiệm trong quản lý, triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; 

trong quá trình thực hiện dự án nếu có sự thay đổi, điều chỉnh cần kịp thời báo 

cáo người có thẩm quyền, thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt theo trình tự, 

thủ tục quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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