
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
ơ 

V/v đồng ý bổ sung phát sinh hạng 

mục và điều chỉnh thời gian thực hiện 

công trình Sửa chữa nền, mặt đường 

và hệ thống thoát nước đoạn Km54-

Km55+500, ĐT.226 
 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Công văn số 3575/SGTVT-BQLXD ngày 23/12/2020 của Sở Giao 

thông vận tải về tình hình thực hiện thi công công trình Sửa chữa nền, mặt đường 

và hệ thống  thoát  nước  đoạn  Km54-Km55+500, ĐT.226, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thực hiện một số hạng mục bổ sung, phát sinh gồm: sửa chữa 01 

vị trí cống hộp, điều chỉnh vị trí lắp đặt rãnh dọc hình thang, bổ sung xử lý vị trí 

lún vệt bánh xe bằng nguồn kinh phí dự phòng và kéo dài thời gian thực hiện 

công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km54-

Km55+500, ĐT.226 sang năm 2021 theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại 

văn bản trên. 

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

chỉnh, bổ sung công trình trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng 

mức đầu tư đã được phê duyệt./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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