
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 
V/v tổ chức lựa chọn nhà đầu tư  

 dự án có sử dụng đất theo Nghị 

định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Công văn số 480/SXD-QHKT&PTĐT ngày 16/4/2020 của Sở 

Xây dựng về việc đề xuất áp dụng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Sở Xây dựng chủ động triển khai tiếp các công việc để tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc theo quy định tại Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT, GTVT, CT; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTN, TH; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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