
                         

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2020 
V/v đồng ý cho rút nội dung trình 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh tại Phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 

 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

             

Xem xét Công văn số 484/BQLDA-KHTH ngày 10/6/2020 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin rút nội dung trình tại Phiên họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

Đồng ý cho rút nội dung trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 (ngày 11-12/6/2020) đối với dự 

án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.226 (đoạn Bình Gia - Văn Mịch), huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn và dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn 

(ĐH.28), huyện Cao Lộc. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư 

khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định; đồng thời nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong việc đăng ký nội dung trình Phiên họp UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

Các phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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