ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1782 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 58/UBND-ĐTXD ngày 16 tháng 3 năm 2021 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện một số nội dung có liên quan đối
với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư
công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Xét Tờ trình số 245/TTr-BQLDA.ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Thông báo kết quả thẩm định số
57/TTĐ.DA ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Tổ Thẩm định dự án Huyện,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm), với các nội dung
như sau:
1. Tên công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở
tạm), hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và
01 phòng trường Mẫu giáo Thường Phước 2.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.
3. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng
Tháp.
5. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận (Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh,
Khóm 5, phường An Thạnh, thành phố Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp).
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô thiết kế:
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6.1. Mục tiêu đầu tư: Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm duy
trì hoạt động giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên.
6.2. Quy mô thiết kế:
- Cải tạo 02 phòng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp làm hội trường.
+ Thay gạch nền những chỗ sụp, lún, tháo dỡ vách ngăn 02 phòng.
+ Làm mới hệ thống điện, trần nhựa một số chỗ.
+ Làm thêm sân đal phía trước để xe cho học viên.
+ Xây mới nhà vệ sinh cho học viên, mở 02 lối đi cho nhà vệ sinh phía sau
hội trường.
+ Mở thêm một cổng phụ, sơn lại cửa đi, cửa sổ.
- Cải tạo 01 phòng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp làm phòng nghỉ cho
giáo viên: Thay gạch nền những chỗ sụp, lún, thay mới hệ thống điện, trần nhựa
một số chỗ.
- Cải tạo 01 phòng Trường Mẫu giáo Thường Phước 2 làm phòng làm việc
cho viên chức:
+ Sơn P lại tường trong và tường ngoài, sơn lại cửa đi và cửa sổ.
+ Làm mới hệ thống điện, nước, thay mới trần nhựa một số chỗ.
+ Thay gạch nền bị sụp, lún, cải tạo sân đal phía trước.
+ Lắp mới 01 xí bệt và 01 lavabo nhà vệ sinh.
7. Tổng mức đầu tư: 715.424.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười lăm
triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Trong đó:
+ Chi phí xây dựng (GXD)
+ Chi phí quản lý dự án (GQLDA)
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV)
+ Chí phí khác (Gk)
+ Chi phí dự phòng (GDP)

620.014.000
18.499.000
44.546.000
4.849.000
27.516.000

đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021.
9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
10. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán xây dựng công trình.
11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của
Nhà nước.
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Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là chủ đầu tư có
trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giải phóng mặt bằng và lập đủ
các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của
dự án đúng tiến độ; đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả
và thanh quyết toán đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tổ Thẩm định dự án
Huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch,
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất Huyện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện, Chủ tịch
UBND xã Thường Phước 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn

