UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1040/SXD-QLXD

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v mời khảo sát hiện trường

Kính gửi:
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN.
Thực hiện Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nêu tại Công
văn số 394/VPUBND-ĐTXD ngày 21/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc
phát sinh ngoài hợp đồng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Trung cấp Tháp
Mười. Trong đó, có nêu “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình đầu tư xây
dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Trung cấp Tháp Mười, theo Quyết định
đầu tư được phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh về sự phù hợp đối với
nội dung đề nghị của Sở Tài chính về việc cho phát sinh ngoài hợp đồng của công
trình nêu trên; làm rõ nguyên nhân vì sao không tính toán đầy đủ các hạng mục
cần phải sửa chữa để tổng hợp, đề xuất thẩm định, phê duyệt Dự án từ ban đầu,
mà phải thực hiện hồ sơ bổ sung, phát sinh ngoài hợp đồng; báo cáo, tham mưu
Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 29/4/2022” (Sở Xây dựng tiếp nhận ngày
05/5/2022).
Để có cơ sở xem xét, tham mưu UBND tỉnh, Sở Xây dựng kính mời đại diện
Quý cơ quan, đơn vị tham gia cuộc khảo sát hiện trường và trao đổi, bàn bạc các
nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 16/5/2022 (Thứ hai).
- Địa điểm: Trường Trung cấp Tháp Mười.
* Lưu ý:
- Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị tài liệu và báo cáo
tóm tắt tình hình thực hiện dự án và các nội dung đề xuất phát sinh. Đồng thời,
thông tin đến đơn vị sử dụng công trình, đơn vị thi công xây dựng (Công ty TNHH
ĐTXD Bảo Huy) cùng tham dự.

- Sở Xây dựng có bố trí xe đi và về (xuất phát lúc 8 giờ 15 phút tại Sở Xây
dựng). Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu đi chung xe, đề nghị thông tin trước đến
Ông Trần Đáng Nghĩ – CV phòng Quản lý xây dựng số điện thoại 0939 253 646.
Rất mong đại diện Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở XD;
- Lưu: VT, QLXD, tmt.
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