
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 232/BC-SVHTTDL Cao Bằng, ngày 05 tháng 10  năm 2022 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Dự án: Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn  cứ  Luật  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Luật  Xây  dựng  số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

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 định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của 

UBNDtỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị 

Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định phân công thẩm định giá tài sản nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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Căn cứ Báo cáo số 2274/BCTĐ-SKHĐT ngày 27/9/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

dự án Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; 

Sau khi nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã tiếp thu, giải trình và 

chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mua sắm trang thiết bị 

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.  

- Kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

- Có bảng dự toán điều chỉnh theo Công văn số 2274/BCTĐ-SKHĐT ngày 

27/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm. 

 Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự 

án Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Sầm Việt An 
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