
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KT 

V/v về việc điều chỉnh tiến độ thi 

công xây dựng công trình Đường 

giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự 

Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi: UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 2157/BC-SGTVT ngày 21/7/2021 của Sở Giao thông 

vận tải về việc điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng công trình Đường giao thông 

vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ vào thực tế quá trình thi công gặp khó khăn bất khả kháng làm 

thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng, các quy định của pháp luật, UBND huyện Bắc 

Sơn chủ động điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây lắp trong tổng tiến độ đã 

được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền của Chủ đầu 

tư. 

2. Sau khi đã điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây lắp trong tổng tiến độ 

đã được phê duyệt theo thẩm quyền của Chủ đầu tư, trường hợp vẫn cần phải điều 

chỉnh tiến độ và làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đã được phê duyệt trong 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên cơ sở khối lượng công việc còn lại và 

các bên phải làm rõ trách nhiệm do việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Bắc Sơn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, XD; 

- CPVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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