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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, bổ sung dự toán và kế hoạch 

 lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án 

Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và  

cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy điṇh chi tiết môṭ số điều của Luâṭ Đấu thầu về lưạ choṇ nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn 

vốn nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài  nguyên và Môi trương tại Tờ trình số 

75/TTr-STNMT ngày 08 tháng 3 năm 2021 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo 

cáo số 132/BC-STC ngày 09 tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, bổ sung dự toán và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự 

án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ 

sở  dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ Quý I/2013 đến Quý IV/2021. 
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 2. Bổ sung dự toán thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự 

án và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng số tiền là 279.608.000 

đồng (Bằng chữ: hai trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm linh tám nghìn đồng 

chẵn), trong đó: 

- Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án: 217.767.000 

đồng.  

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 61.841.000 đồng.  

- Nguồn kinh phí: Từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư dự án. 

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu kiểm toán báo 

cáo quyết toán hoàn thành dự án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

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

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án Xây dựng hệ thống hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc 

các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 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; 

- PCVP UBND tỉnh; Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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