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Hồng Ngự, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1
______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân
cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và
vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Xét Tờ trình số 107/TTr-PTCKH ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1; hạng mục: Xây dựng
08 phòng học, 14 phòng chức năng, thiết bị và hạng mục phụ.
2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng
Ngự.
3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 13 Điều 1. Thời gian thực hiện
dự án đến hết năm 2021.
* Lý do điều chỉnh: Do phát sinh các khối lượng công việc của công trình.
Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm
hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đảm bao đúng quy định và hoàn thành công trình đưa
vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của
Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Hồng Ngự không thay đổi.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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