
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v tiếp tục rà soát tổng thể các 

hạng mục điều chỉnh công trình 

Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc 

cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Xây dựng. 

 

Thực hiện Thông báo số 653/TB-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh 

Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 08/11/2021, trong đó 

có Báo cáo số 339/BC-SXD ngày 24/10/2021 của Sở Xây dựng về việc xem xét 

đề nghị điều chỉnh bổ sung, phát sinh khối lượng công trình Cải tạo, sửa chữa 

phòng làm việc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát lại tổng thể công trình 

trụ sở trên, đề xuất các nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình phù hợp 

với công năng sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, 

ổn định cho cơ quan, gửi Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, cân đối bố 

trí kinh phí để thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình theo quy định. 

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: KHĐT, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các 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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