
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX  Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2020 
 

V/v điều chỉnh một số hạng 

mục công trình thuộc dự án: 

Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, 

sân, tường rào Trường THPT 

Hà Trung, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa. 
 
 

 
 

 

 
 

                   Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
   

 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 3924/TTr-SGDĐT ngày 09/11/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin chủ trương điều chỉnh một số hạng mục công 

trình thuộc dự án: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, sân, tường rào Trường THPT Hà 

Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở 

Xây dựng tại Công văn số 7305/SXD-HĐXD ngày 20/11/2020 (kèm theo ý kiến 

tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 6152/STC-QLNS.TTK ngày 

20/11/2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh một số hạng mục công trình thuộc dự án: 

Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, sân, tường rào Trường THPT Hà Trung, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 

7305/SXD-HĐXD ngày 20/11/2020. Giao Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo) 

phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển 

khai thực hiện dự án theo quy định, đảm bảo nhu cầu thực tế, công năng sử dụng 

của đơn vị thụ hưởng và bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được 

phê duyệt.  

2. Yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị quản lý sử dụng công trình có sự phối 

hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án nêu trên, tránh tình trạng 

thực hiện điều chỉnh dự án do những nguyên nhân chủ quan; đồng thời, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền; 
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng; 
- Lưu: VT, VX. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Đinh Quang Hưng 
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	HÀ NỘI
	Đinh Quang Hưng<dinhquanghung@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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