
 

 

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 2022 

V/v kiểm tra, rà soát, dự thảo 

văn bản của UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối 

với các nội dung theo yêu cầu 

tại Công điện số 06/BKHĐT-

TH ngày 14/6/2022  

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công điện số 06/BKHĐT-TH ngày 14/6/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất bổ sung dự toán, 

kế hoạch đầu tư công năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra, rà soát, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư đối với các nội dung theo yêu cầu tại Công điện số 06/BKHĐT-TH ngày 

14/6/2022, trong đó tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ giao tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội như tỉnh đã đề xuất để sớm triển khai các thủ 

tục đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, mục tiêu của Chương trình; thời hạn hoàn 

thành trước ngày 22/6/2022. 

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

liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Quản  lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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