ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1686/UBND-VX

Hồng Ngự, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc phê duyệt chủ trương đầu
tư xây dựng công trình Cổng chào
Hồng Ngự

Kính gửi:
- Phòng Tài chính và Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Xét Tờ trình số 1353/TTr-PTCKH ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Cổng chào Hồng Ngự (đính kèm văn bản),
Ngày 21/12/2020, tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch, các Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện
ủy tại Hội nghị lần thứ 4 vào ngày 27/11/2020 như sau:
Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính và Kế hoạch, đồng
ý phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cổng chào Hồng Ngự, với
những nội dung như sau:
1. Tên công trình: Cổng chào Hồng Ngự; hạng mục: Xây dựng mới.
2. Loại công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự.
4. Quy mô đầu tư:
- Cổng mỹ thuật 01 nhịp, khung tiền chế; khoảng thông ngang rộng 8,6m
(tính từ tim đường nhựa hiện trạng ra mỗi bên 4,30m); chiều cao đỉnh trên cùng
cổng chào là +6,4600m; chiều cao tĩnh không tính từ điểm cao nhất của mặt đường
xe chạy đến điểm thấp nhất của cổng chào là +5,50m (cốt giả định mặt đường
+0,000m).
- Bông lúa bằng ống thép mạ kẽm, cánh bông bằng thép tấm, sơn phủ
chuyên dụng màu vàng.
- Cánh sen bằng BTCT, tô vữa, bả mastic, sơn nước màu hồng.
- Bồn hoa xây gạch, ốp đá và trồng hoa trang trí.
- Móng BTCT.
- Bảng chữ bằng kim loại.
- Hệ thống đèn led pha ban đêm.

- Tháo dỡ, di dời cổng chào hiện trạng và nâng cao hệ thống đường dây,
trụ điện lực hiện hữu để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
6. Tổng mức đầu tư (khái toán): 650.460.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm
năm mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021 (từ nguồn
sự nghiệp kinh tế).
8. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
9. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.
Giao Phòng Kinh tế và hạ tầng làm Chủ đầu tư công trình tiến hành lập
đầy đủ thủ tục, hồ sơ đầu tư xây làm cơ sở thanh, quyết toán công trình theo đúng
quy định; sớm triển khai thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có
hiệu quả.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- KBNN Huyện;
- UBND xã TL;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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