
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 
    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 73/TTr-SXD ngày 

13/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I như sau: 

Thời gian thực hiện dự án: năm 2010 - 2022. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB, Trung tâm PV HCC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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