
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:            /UBND-KT 

V/v cho phép thực hiện gói thầu 

Bảo hiểm công trình các dự án Nút 

giao đường cao tốc vào Khu công 

nghiệp Hữu Lũng và dự án Đường 

Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), 

huyện Bắc Sơn 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

Xem xét Báo cáo số 360/BC-BQLXD ngày 10/5/2022 của Ban Quản lý 

xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về việc đề nghị cho phép thực hiện gói 

thầu Bảo hiểm công trình các dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công 

nghiệp Hữu Lũng và dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc 

Sơn; Báo cáo số 190/BC-SXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả xem 

xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông thực hiện gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình các dự án Nút giao 

đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng và dự án Đường Tân Tri - 

Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo 

cáo trên. 

2. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có trách nhiệm r 

soát, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự 

án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn; tổ chức lựa chọn 

nhà thầu Bảo hiểm xây dựng công trình theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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