
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:            /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 
 

 

V/v đồng ý chủ trương bổ sung 

hạng mục xây dựng Nhà trạm 

bơm cấp 1 Công trình: Hệ thống 

cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, 

huyện Bình Gia 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Sở Xây dựng. 
 

Xem xét Công văn số 633/BQLDA-QLDA3 ngày 17/5/2022 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin chủ trương bổ sung xây dựng Nhà trạm 

bơm cấp 1 Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia; 

Báo cáo số 205/BC-SXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề xuất 

bổ sung xây dựng Nhà trạm bơm cấp 1 Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã 

Tân Văn, huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục xây dựng Nhà trạm bơm cấp 1 

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia với vị trí, quy 

mô diện tích xây dựng như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. Kinh phí 

thực hiện lấy từ chi phí dự phòng của công trình bảo đảm không vượt dự toán 

xây dựng công trình được phê duyệt. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện các bước 

điều chỉnh, bổ sung hạng mục nêu trên vào dự án theo đúng trình tự, thủ tục 

pháp luật quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công trình bảo đảm hoàn thành đưa 

công trình vào sử dụng trong tháng 8/2022 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Thông báo số 208/TB-UBND ngày 16/4/2022./. 
 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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