
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:           /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2020 

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình 

thuỷ lợi Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 

 

Xem xét Báo cáo số 200/BC-SXD ngày 05/8/2020 của Sở Xây dựng về 

việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc công trình Sửa chữa, 

nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc 

công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình 

thuỷ lợi Lạng Sơn để phù hợp với hiện trạng công trình được sửa chữa, điều 

kiện thực tế thi công và đảm bảo yêu cầu sử dụng như đề nghị của Sở Xây dựng, 

cụ thể như sau: 

- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cao 02 tầng: 

+ Điều chỉnh quy mô xây dựng, tăng diện tích xây dựng từ 454m2 lên 

588,9m2, trong đó: hành lang phía trước rộng 1,5m lên 1,8m; nhịp phòng dài 

1,5m lên 6,58m; chiều cao công trình từ 10,2m lên 10,56m; 

+ Điều chỉnh vị trí một số móng, trục tường móng và cấu tạo móng tương 

ứng với việc mở rộng quy mô diện tích công trình; 

+ Thay lan can hoa sắt cầu thang bằng lan can inox, tay vịn gỗ; chống 

thấm lại toàn bộ mái, thay mái tôn cũ đã bị hỏng (giữ nguyên xà gồ thép cũ); 

điều chỉnh toàn bộ cửa nhựa lõi thép sang cửa nhôm hệ Việt Pháp màu trắng sứ; 

- Cải tạo nhà kho thành nhà làm việc, cao 2 tầng: 

+ Điều chỉnh tăng quy mô diện tích xây dựng được phê duyệt từ 372m2 

lên 454,33m2, trong đó: hành lang phía trước rộng 1,5m lên 1,8m; nhịp phòng 

dài 1,5m lên 6,58m; chiều cao công trình từ 10,2m lên 10,56m.  

+ Điều chỉnh vị trí một số móng, trục tường móng và cấu tạo móng tương 

ứng với việc mở rộng quy mô diện tích công trình; điều chỉnh toàn bộ cửa nhựa 

lõi thép sang cửa nhôm hệ Việt Pháp màu trắng sứ; 

- Điều chỉnh giảm, không thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình 

Nhà kho (diện tích xây dựng 50,4m2). 
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- Kinh phí thực hiện sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và phần kinh 

phí còn lại do không đầu tư xây dựng hạng mục Nhà kho, đảm bảo không được 

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

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020. 

2. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc 

thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án cần được báo cáo người quyết 

định đầu tư kịp thời, đảm bảo đúng trình tự theo quy định trước khi tổ chức thực 

hiện; khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh dự án theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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