
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v bổ sung làm rõ điều kiện sử 

dụng chi phí dự phòng cho phần 

điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình 

Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa 

khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Xem xét Tờ trình số 124/TTr-SXD ngày 20/11/2020 của Sở Xây dựng về 

việc giải quyết thủ tục hành chính phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung do Sở Xây dựng trình tại Tờ trình số 

124/TTr-SXD ngày 20/11/2020 là 21.919.980.468 đồng tăng so với giá trị dự 

toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 

01/6/2020 là 15.584.294.374 đồng, dự kiến lấy từ nguồn dự phòng của dự án. 

Tuy nhiên nội dung Tờ trình của Sở Xây dựng không báo cáo, giải trình cụ thể 

việc sử dụng chi phí dự phòng cho phần tăng thêm khi chưa được người quyết 

định đầu tư quyết định theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; do đó chưa đủ cơ 

sở để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình trên theo thẩm quyền. 

Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan báo cáo giải 

trình rõ các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; hoàn 

thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng 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; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, KT; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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