
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v thẩm định các nội dung đề  

xuất dự án xây dựng nhà máy nước 

Lawaco tại xã Hồ Sơn, huyện  

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Kết luận số 533-KL/TU ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 20, ngày 20/5/2022 đối với nội dung Tờ trình số 116-

TTr/BCSĐ, ngày 07/5/2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

cho ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước 

Lawaco tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động gửi hồ sơ đề xuất dự án và các tài 

liệu cho các sở, ngành, huyện liên quan để nghiên cứu cho ý kiến thẩm định về 

dự án trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương thực 

hiện dự án tại Hội nghị theo nội dung chỉ đạo tại Kết luận trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TNMT, NN&PTNT; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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