
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 
V/v tiếp tục xem xét chủ trương điều 

chỉnh và bổ sung một số hạng mục 

công việc thuộc gói thầu: Xây dựng 

Nhà máy xử lý nước thải và trạm 

bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án hệ 

thống Thoát nước và xử lý nước thải 

TP Lạng Sơn - giai đoạn 1a 

 

 

                  Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 71/BC-SXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc gói thầu: 

Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án Hệ 

thống Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a, đồng 

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

Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương rà 

soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ được áp dụng tại hồ sơ thiết kế đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc thuộc gói 

thầu: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án 

hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu 

cầu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2020; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho 

chủ trương thực hiện trước ngày 15/4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2020-04-01T11:04:16+0700


		2020-04-01T14:05:20+0700


		2020-04-01T14:05:20+0700


		2020-04-01T14:05:20+0700




