
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-QLĐT 

V/v tham gia bình chọn thương 

hiệu tiêu biểu ngành xây dựng 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 41/CV-BXD, ngày 03/3/2021 của Báo Xây dựng 

về việc đề cử tham gia bình chọn thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng gửi kèm 

theo Công văn số 355/SXD-VP ngày 17/3/2021 của Sở Xây dựng về việc đề cử 

tham gia bình chọn thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng. Sau khi xem xét, 

UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Công văn số 41/CV-BXD, ngày 03/3/2021 của Báo Xây dựng và Quy chế 

bình chọn đã được Sở Xây dựng triển khai tới Hiệp hội doanh nghiệp Lạng Sơn 

và các đơn vị tư vấn trong ngành xây dựng để các doanh nghiệp nắm bắt thông 

tin. Trên cơ sở nghiên cứu Quy chế bình chọn của Ban tổ chức, các doanh 

nghiệp đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ chủ động liên hệ với Sở Xây dựng để 

đăng ký theo quy định. Do đó, UBND thành phố không đề cử doanh nghiệp 

đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham 

gia bình chọn “Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ IV”. 

Trên đây là ý kiến của UBND thành phố gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng QLĐT; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  
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Đặng Quốc Minh 
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