
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung 

h ng m c công trình Cải t o, nâng 

cấp khu xưởng thực hành nghề Điện 

công nghiệp và Cơ điện nông thôn 

Trường Cao đẳng nghề L ng Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Trường Cao đẳng nghề L ng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 55/BC-SXD ngày 04/3/2020 của Sở Xây dựng về 

việc điều chỉnh, bổ sung một số h ng m c công trình Cải t o, nâng cấp khu 

xưởng thực hành nghề Điện công nghiệp và Cơ điện nông thôn Trường Cao 

đẳng nghề L ng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Trường Cao đẳng nghề L ng Sơn (chủ đầu tư) thực hiện 

điều chỉnh, bổ sung một số h ng m c công việc thuộc dự án Cải t o, nâng cấp 

khu xưởng thực hành nghề Điện công nghiệp và Cơ điện nông thôn Trường Cao 

đẳng nghề L ng Sơn như đề nghị của Sở Xây dựng t i Báo cáo trên. 

Chi phí thực hiện các h ng m c bổ sung, phát sinh lấy từ nguồn kinh phí 

dự phòng trên nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư dự án. 

2. Ủy quyền Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

phần điều chỉnh, bổ sung theo quy định t i Khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; 

- Kho b c Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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