
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 529/UBND-BQLDA 

 

Hữu Lũng, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự 

toán xây dựng các công trình thuộc 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 tại Xã Hồ Sơn và 

xã Vân Nham, do Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện làm chủ đầu tư  
 

 

Kính gửi:  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng. 

 

 

Ngày 18/4/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 62/BQLDA ngày 

18/4/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc xin chủ trương điều 

chỉnh dự toán xây dựng các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

Xây dựng Nông thôn mới năm 2022 tại xã Hồ Sơn và xã Vân Nham, huyện Hữu 

Lũng do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện đồng ý chủ trương về việc điều 

chỉnh dự toán xây dựng đối với các công trình thuộc chương trình Mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Hồ Sơn và xã Vân Nham để 

làm cơ sở xác định giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với cơ quan có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định và 

tiến độ các dự án./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng: KT&HT; TC-KH huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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