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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh 
về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư công 6 tháng cuối năm 
2019; 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 
1305a/TTr-BQLDA ngày 23/10/2019; Báo cáo số 508/BC-SKHĐT ngày 
18/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 
509/BC-SKHĐT ngày 18/10/2019 về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng 
Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhóm dự án: Thuộc dự án nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất Hội nông dân (cũ) tại Khu A - Tái 
định cư I Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

7. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng trụ sở tiếp công dân của tỉnh nhằm cải thiện 
điều kiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón, phục vụ, 
giải quyết các kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của công dân trong thực hiện 
các thủ tục liên quan tới cơ quan nhà nước. 
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8. Quy mô đầu tư: 

- Nhà trụ sở tiếp công dân: Xây dựng mới khu nhà 02 tầng với tổng diện 
tích sàn là 504m2. Tầng 1 được bố trí các phòng làm việc của cán bộ tỉnh và 
phòng chờ tiếp công dân. Tầng 2 bố trí phòng lãnh đạo Ban tiếp công dân và 
phòng tiếp dân của tỉnh. 

- Nhà bảo vệ: Nhà 01 tầng, cấp IV, mái bê tông cốt thép lợp tôn, diện tích 
sử dụng 32,24m2. 

- Nhà để xe máy: Xây dựng 01 nhà để xe máy cho người dân, diện tích 
90m2 và 01 nhà để xe máy cho cán bộ, diện tích 80 m2. Kết cấu sử dụng khung 
thép dạng đơn giản, mái lợp tôn. 

- Nhà trạm bơm, phòng kỹ thuật điện: Nhà 01 tầng, cấp IV, mái bằng bê 
tông cốt thép lợp tôn, diện tích sử dụng 30m2. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình phụ trợ hoàn 
chỉnh. 

9. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn 

a) Tổng mức đầu tư: 14.762,6 triệu đồng. 

b) Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn Tổng mức đầu tư 
Trong đó 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Vốn ngân sách tỉnh và 
các nguồn vốn hợp 
pháp khác 

14.762,6 500 4.000 10.262,6

Tổng cộng 14.762,6 500 4.0000 10.262,6

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ 
tịch UBND thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 2; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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