
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số:  2974 /VP-KTN 

V/v điều chỉnh dự án đầu tư  
xây dựng công trình Trụ sở làm việc 

Sở Tài chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  31  tháng 7 năm 2018 

Kính gửi: Sở Tài chính 

Xem xét Tờ trình số 222/TTr-STC ngày 12/7/2018 của Sở Tài chính về 
điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Trụ sở làm việc của Sở Tài 
chính, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trụ sở làm việc Sở Tài chính với nội dung, quy mô như đề xuất của Sở Tài 
chính tại Tờ trình số 222/TTr-STC ngày 12/7/2018. 

2. Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cần 
thiết để điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây 
dựng công trình làm cơ sở thực hiện tiếp các bước của dự án theo đúng quy định 
hiện hành. 

3. Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, cân 
đối, đề xuất bố trí đủ vốn cho dự án theo chủ trương được chấp thuận. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT; 
- Kho bạc NN tỉnh; 
- UBND TP Lạng Sơn;  
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (TQV). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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