
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 
V/v xem xét đề nghị của liên danh 

nhà thầu HTC-SC5-Thẩm Gia thi 

công xây dựng Nhà máy xử lý 

nước thải và Trạm bơm thành phố 

Lạng Sơn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

Xem xét Công văn số 27/CV-BCH ngày 06/3/2020 của liên danh nhà thầu 

Công ty cổ phần Xây dựng và công nghệ cao HTC, Công ty cổ phần Xây dựng số 

5 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia về việc 

xin đào hạ ta tuy đường khúc cua đoạn đường ĐH99A tại vị trí Km1+600 đến 

km1+750 để làm thông thoáng đường, giảm thiểu tai nạn giao thông và lấy đất san 

nền cho dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và Trạm bơm thành phố Lạng 

Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương thực hiện 

đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư công trình theo quy định; chủ 

trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan kiểm tra, 

xem xét kiến nghị của liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng và công nghệ 

cao HTC, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng du 

lịch và thương mại Thẩm Gia tại Công văn trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

25/3/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng 

Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TN&MT, XD; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ cao HTC; 

- Công ty cổ phần xây dựng số 5; 

- Công ty CP ĐTXD du lịch và thương mại Thẩm Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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