
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 4 năm 2020 
V/v điều chỉnh, bổ sung một số công 

việc của công trình Trường THPT 

Lương Văn tri, huyện Văn Quan 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Xem xét Báo cáo số 77/BC-SXD ngày 31/32020 của Sở Xây dựng về việc 

điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THPT 

Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) được thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung một số công việc của công trình Trường THPT Lương Văn Tri, 

huyện Văn Quan như đề nghị của Sở Xây dựng, gồm: 

- Nhà hiệu bộ: Bổ sung khối lượng bê tông hè phía sau nhà và 02 hồi công 

trình, diện tích 97m
2
; bổ sung sân bê tông trước nhà hiệu bộ, diện tích 155m

2
; lát 

gạch đỏ sân trước và lối vào nhà hiệu bộ, diện tích 454m
2
; phá đá móng công 

trình, khối lượng 4,05m
3
; điều chỉnh lại khối lượng dự toán tính thừa, thiếu. 

- Nhà lớp học bộ môn: Bổ sung san nền sân, hè nhà bộ môn và vận 

chuyển đổ đi, khối lượng 200m
3
; bổ sung bê tông sân, hè, diện tích 344m

2
; bổ 

sung lát gạch, xây bồn hoa lan can sân phía trước nhà, chiều dài 43m; bổ sung 

xây bậc lên kè sau nhà 2 tầng, khối lượng 1,88m
3
; phá đá móng kè, khối lượng 

3,58 m
3
; điều chỉnh lại khối lượng dự toán tính thừa, thiếu. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh dự án, trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trên 

nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt và kế hoạch vốn đã 

phân bổ cho dự án./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT,TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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