
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v đồng ý điều chỉnh bổ sung, phát 

sinh các hạng mục công việc công 

trình Cải tạo, sửa chữa Trường 

THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 301/BC-SXD ngày 20/9/2021 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung, phát sinh khối lượng công trình Cải 

tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh bổ sung, phát sinh các hạng 

mục công việc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện 

Chi Lăng theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phát huy hiệu quả 

đầu tư, phù hợp với thực tế thi công. Chi phí thực hiện các công việc điều chỉnh, 

bổ sung sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án trên nguyên tắc không làm 

tăng tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh 

nghiệm trong triển khai thực hiện dự án phải bảo đảm quy định của pháp luật, 

những nội dung điều chỉnh vượt thẩm quyền phải báo cáo người quyết định đầu 

tư, trình thẩm định, phê duyệt trước khi tổ chức thi công; khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ điều chỉnh, bổ sung; tổ chức thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền, 

đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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