
 

 

ỦY 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  11  năm 2020 

V/v đồng ý tăng giá trị dự toán  

công trình sau khi thẩm định  

đối với dự án đầu tư xây dựng 

công trình Cải tạo, sửa chữa 

Trường PTDT nội trú THCS 

&THPT huyện Tràng Định 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Xem xét Báo cáo số 3102/BC-SGDĐT ngày 18/11/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo xin ý kiến về việc tăng giá trị dự toán công trình sau khi thẩm định 

đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường PTDT nội 

trú THCS&THPT huyện Tràng Định, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng giá trị dự toán xây 

dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện 

Tràng Định từ 2.300 triệu đồng (theo chủ trương đã được UBND tỉnh chấp 

thuận tại Thông báo số 678/TB-UBND ngày 21/11/2019) lên thành 2.508 triệu 

đồng do cập nhật lại đơn giá nhân công và các chính sách mới của Nhà nước tại 

thời điểm hiện hành. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về các nội dung đã được UBND 

tỉnh chấp thuận cho phép đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: XD, KHĐT, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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