
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        

Số:         /UBND-KT 
Vv điều chỉnh giá hợp đồng gói 

thầu Xây lắp công trình Nâng 

cấp Trường mầm non Ngọc Côn, 

xã Ngọc Côn, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng 

 

Cao Bằng, ngày         tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh. 

 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 

76/TTr-BQLDA ngày 23/7/2020 về việc chấp thuận giá hợp đồng sau điều chỉnh 

công trình Nâng cấp Trường mầm non Ngọc Côn, xã Ngọc Côn, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về mặt chủ trương cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng 

tỉnh (chủ đầu tư dự án) thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói 

thầu Xây lắp công trình Nâng cấp Trường mầm non Ngọc Côn, xã Ngọc Côn, 

huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng do điều chỉnh, bổ sung khối lượng thiết kế 

của một số hạng mục phụ trợ nhằm mở rộng mặt bằng, đáp ứng tốt hơn cho các 

hoạt động của nhà trường trong quá trình sử dụng. Việc điều chỉnh được thực hiện 

trên nguyên tắc không vượt giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình đã được 

UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình). 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung 

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; thực hiện theo đúng trình tự, thủ 

tục về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, đảm bảo tuân thủ nội dung thỏa thuận 

trong hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan áp dụng 

cho hợp đồng. 

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh và các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Phó CT UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh ;  

- VP: P.CVP (TH, XDCB), CV: XD; 

- Lưu VT, XD. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh   
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