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Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

V/v xem xét đề nghị của UBND 

huyện Cao Lộc liên quan đến kết 

luận Kiểm toán nhà nước khu vực 

X đối với dự án Nâng cấp đường thị 

trấn Cao Lộc - Na Làng  
 

 
Kính gửi: UBND huyện Cao Lộc. 

 

Xem xét Báo cáo số 02/BC-SXD ngày 03/01/2020 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả xem xét kiến 

nghị của UBND huyện Cao Lộc liên quan đến kết luận Kiểm toán nhà nước khu 

vực X đối với dự án Nâng cấp đường thị trấn Cao Lộc - Na Làng (đoạn cổng 

UBND huyện Cao Lộc đến Ngã tư QL1A). 

2. UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm báo cáo giải trình gửi Kiểm toán 

nhà nước khu vực X về việc giữ nguyên định mức cấp phối cát nghiền như đơn 

vị tư vấn thiết kế lập, thí nghiệm thực tế và gửi kèm theo các tài liệu có liên 

quan về kết quả thí nghiệm cấp phối sử dụng cát nghiền để minh chứng. Trong 

đó báo cáo rõ việc tổ chức lập và công bố định mức cấp phối cát nghiền theo 

quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm này để áp dụng cho dự án đã hoàn 

thành là không còn phù hợp. 

UBND huyện Cao Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức thực 

hiện quản lý đầu tư xây dựng.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTN, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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