
 

 

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 3 năm 2021 

V/v thẩm quyền điều chỉnh thiết 

 kế bản vẽ thi công và dự toán  

xây dựng công trình Doanh trại 

dBB1/eBB123/Bộ CHQS tỉnh 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 47/TTr-SXD ngày 22/3/2021 của Sở Xây dựng về 

việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (các hạng mục sử dụng 

nguồn vốn ngân sách tỉnh), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn thuộc 

trách nhiệm của Chủ đầu tư được quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng 

sửa đổi 2020 và Điều 40 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Do đó yêu cầu Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công 

trình trên theo quy định. 

2. Yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc nắm vững 

các quy định của pháp luật về xây dựng và trong công tác thẩm định các dự án 

đầu tư xây dựng; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các công việc phải đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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