
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

V/v đồng ý điều chỉnh, bổ sung 

khối lượng và ủy quyền phê duyệt 

hồ sơ điều chỉnh, khối lượng phát 

sinh công trình Sửa chữa hư hỏng 

cục bộ mặt đường đoạn từ Km0-

Km15+200, đường tỉnh ĐT.232 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

  

Xét Tờ trình số 2159/TTr-SGTVT ngày 26/8/2020 của Sở Giao thông vận 

tải về việc đề nghị chấp thuận, ủy quyền phê duyệt khối lượng phát sinh sử dụng 

chi phí dự phòng, chi phí giảm giá sau đấu thầu của công trình Sửa chữa hư 

hỏng cục bộ mặt đường đoạn từ Km0 - Km15+200, đường tỉnh ĐT.232, UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục để phù 

hợp với điều kiện thực tế thi công, đảm bảo an toàn giao thông, tăng độ ổn định 

cho công trình và thanh toán khối lượng phát sinh sử dụng từ chi phí dự phòng 

và chi phí giảm giá sau đấu thầu đối với công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ 

mặt đường đoạn từ Km0 - Km15+200, đường tỉnh ĐT.232 như đề xuất của Sở 

Giao thông vận tải, trên nguyên tắc không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt. 

2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ điều 

chỉnh, khối lượng phát sinh của công trình theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Kho bạc NN Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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