
 

 

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 
ơ 

V/v điều chỉnh hợp đồng gói thầu xây 

lắp dự án đường giao thông Bản Ngõa 

- Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã 

Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 463/BC-SKHĐT ngày 04/11/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc bổ sung khối lượng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án đường 

giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn 

bản trên. Việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án 

đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện 

Cao Lộc theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) 

không làm vượt giá dự toán gói thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt nên thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm rà soát, kiểm 

tra, đánh giá năng lực của nhà thầu thi công xây dựng, thương thảo, chỉ định và 

ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng để sớm triển khai phần khối lượng điều chỉnh, 

bổ sung, đảm bảo thực hiện nhanh gọn và hiệu quả. Trường hợp nhà thầu không 

đủ năng lực thực hiện hoặc việc thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng không 

thành thì Chủ đầu tư lập, trình gói thầu mới, thực hiện việc lựa chọn nhà thầu 

theo quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, GTVT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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