
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 

trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72A/TTr-SXD ngày 

29/7/2020 và Báo cáo thẩm định số 312a/BC-SKHĐT ngày 28/7/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc 

Sở Xây dựng như sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng. 

6. Địa điểm xây dựng: Số 71, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn (trong khuôn viên khu đất Trường Trung cấp Văn hóa nghệ 

thuật Lạng Sơn cũ). 

7. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu làm việc cho Sở Xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn. 

8. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo trụ sở làm việc: nhà cao 04 tầng, diện tích xây dựng 760m2, diện 

tích sàn 2.660m2. 
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- Xây dựng nhà để xe: Cao 01 tầng, diện tích 30m2. 

- Cải tạo sân, vườn: diện tích 1.732m2. 

- Phá dỡ một số hạng mục công trình đã hư hỏng xuống cấp như: Nhà để 

xe học sinh, bể chứa nước, bậc phía sau công trình (đường bậc sang sân khấu 

ngoài trời của Trung tâm văn hóa nghệ thuật). 

- Thiết bị: Đầu tư thiết bị cho 2 phòng họp tầng 2 gồm: Bàn ghế, quốc huy, 

khẩu hiệu, cờ, hệ thống âm thanh, các thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến... 

9. Tổng mức đầu tư:                     2.950.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:        2.200.000.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị:            300.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:             80.000.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn:            240.000.000 đồng; 

- Chi phí khác:              30.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:          100.000.000 đồng. 

10. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công và cân đối hỗ trợ từ nguồn chi khác ngân 

sách tỉnh. 

11. Thời gian thực hiện: 2020-2021. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Dự án đầu tư công. 

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 

và tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật 

liên quan. 

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

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

    Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

  - Lưu: VT, KT(HVTr). 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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