
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:          /UBND-QLĐT 
V/v điều chỉnh dự toán công trình xây dựng 

bãi xử lý rác thải sinh hoạt, nâng cấp mở 

rộng đường vào bãi xử lý rác và công trình 

trên tuyến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Đồng Môn 

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Văn bản số 125/UBND ngày 

28/9/2021 của UBND xã Đồng Môn về việc xin chủ trương điều chỉnh dự toán 

và phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình xây dựng bãi xử lý rác thải sinh hoạt, 

nâng cấp mở rộng đường vào bãi xử lý rác và công trình trên tuyến, xã Đồng 

Môn, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi xem xét nội dung văn bản và các quy định liên 

quan, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để Chủ đầu tư (UBND xã Đồng Môn) tự tổ chức điều 

chỉnh cơ cấu chi phí, phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình xây dựng bãi xử lý 

rác thải sinh hoạt, nâng cấp mở rộng đường vào bãi xử lý rác và công trình trên 

tuyến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh bằng phương pháp chỉ số giá hoặc cập 

nhật giá vật liệu, nhân công, máy thi công. Giá trị điều chỉnh dự toán, cơ cấu chi phí 

không vượt giá trị tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt.  

2. Giao Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Đồng Môn 

thực hiện đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng: QLĐT; TCKH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu VT, QLĐT1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                  
 

 

 

 
                Nguyễn Trọng Hiếu     
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