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Số:  3857  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2019 

 

V/v công trình Cải tạo, nâng cấp khu 
xưởng thực hành nghề điện công 

nghiệp và nghề cơ điện nông thôn, 
Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Xây dựng; 
- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Xem xét Tờ trình số 107/TTr-SXD ngày 03/9/2019 của Sở Xây dựng về 
việc “giải quyết thủ tục hành chính cho Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn”, Công 
văn số 983/SXD-QLXD ngày 14/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết 
quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung trình của Sở Xây dựng chưa xác định rõ nguồn vốn để thực hiện 
dự án. Tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh, 
Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn được giao bổ sung kinh phí năm 2019 với số 
tiền là 5.000 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị đào tạo, không bao gồm mục 
tiêu cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất. Mặt khác, theo Dự án đầu tư ngành, nghề 
trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (phê duyệt tại 
Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh), nội dung cải 
tạo, sửa chữa hạng mục công trình nhà xưởng thực hành có dự toán chi phí là: 
2.386 triệu đồng; tuy nhiên tại hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 
trình, dự toán đề nghị phê duyệt là 3.231 triệu đồng, vượt tổng mức đầu tư tương 
đối lớn nhưng không có báo cáo giải trình cụ thể. 

Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn làm 
rõ các nội dung trên, trình lại Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khi bảo 
đảm các điều kiện theo quy định. Lưu ý trích yếu, nội dung Tờ trình phải phản 
ánh đúng bản chất, dễ hiểu, đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo đúng mẫu quy định 
hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: LĐ-TB&XH, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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