
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2020 

V/v thẩm quyền phê duyệt thiết 

kế điều chỉnh bổ sung và dự toán 

công trình Tu bổ di tích lịch sử 

Khởi nghĩa Bắc Sơn 

 

   

Kính gửi: UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Xem xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện 

Bắc Sơn về việc chấp thuận và uỷ quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh bổ sung 

và dự toán công trình Tu bổ di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục cải 

tạo, sửa chữa di tích Đèo Tam Canh, di tích Đồn Mỏ Nhài, di tích Đình Nông 

Lục, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Các nội dung điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán công trình theo đề 

nghị của UBND huyện Bắc Sơn không dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ Xây dựng do vậy không thuộc trường hợp phải trình người 

quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh trên mà thuộc các trường hợp điều 

chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều 

chỉnh của mình. Vì vậy nội dung đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn tại Tờ trình 

trên không đủ căn cứ để UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Yêu cầu UBND huyện Bắc Sơn nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các thủ tục 

thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh bổ sung và dự toán công trình theo 

đúng thẩm quyền quy định của pháp luật về xây dựng, di sản văn hóa. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Bắc Sơn và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, VH,TTT&DL, XD; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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