
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi khoản 6  Điều 1 Quyết định số 2634/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật  Sửa 

đổi,  bổ sung  một  số điều  của  Luật  Tổ chức Chính  phủ và  Luật  Tổ chức  chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y 

dược học cổ truyền tỉnh; Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Bệnh 

viện Y dược học cổ truyền tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày               

27/01/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn như 

sau:  

“6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 130.776.660.368,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí đền bù GPMB:        16.329.224.147 đồng; 

- Chi phí xây dựng:       101.336.689.541 đồng; 

- Chi phí thiết bị:      700.172.231 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:  1.728.212.694 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:  6.359.322.587 đồng; 
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- Chi phí khác:   1.778.643.442 đồng; 

- Chi phí dự phòng:  2.544.395.726 đồng.” 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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