
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 
 

Số:          /UBND-KT 
V/v đồng ý điều chỉnh giá hợp đồng 

gói thầu thi công xây lắp của dự án 

Đường liên xã Hồng Phong - 

Quang  Trung  (Nà  Nát - Pắc 

Giắm) huyện Bình Gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

                         

Kính gửi: UBND huyện Bình Gia. 

 

Xem xét Công văn số 807/UBND-BQLDA ngày 20/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Gia về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng gói thầu xây 

lắp đối với phân đoạn thi công từ Km5+799,16-13+705,47 thuộc dự án Đường 

liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn; Báo cáo số 208/BC-SXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng về kết 

quả xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu thi công 

xây lắp của dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc 

Giắm) huyện Bình Gia như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia có trách nhiệm thực hiện nội dung 

được chấp thuận theo quy định, trên nguyên tắc không làm thay đổi tổng mức 

đầu tư dự án đã được phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: XD, KHĐT, TC, GTVT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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