ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM

Số: 2099 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo,
nâng cấp cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng 4 và đường Hùng Vương)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
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;
Căn cứ Nghị định 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 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ
Tài chính về việc quy định quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có
tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và 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 uỷ quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp;
Xét Tờ trình số 425/TTr-PTCKH ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng
cấp cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng 4 và đường Hùng Vương), với nội
dung như sau:
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng 4 và
đường Hùng Vương); hạng mục: Cải tạo, nâng cấp.
2. Loại dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, nhóm C.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình công cộng huyện Hồng Ngự.
4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp.
5. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng bảng cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng
4 và đường Hùng Vương) được đầu tư đưa vào sử dụng đến nay bị hư hỏng, nên

việc đầu tư cải tạo, nâng cấp là cần thiết.
6. Quy mô đầu tư:
- Lắp Cabin gắn module P10, 3 màu ngoài trời.
- Lắp Module P10, 3 màu ngoài trời.
- Lắp bộ nguồn 5V DC, 70A.
- Lắp Boar mạch điều khiển Wifi.
7. Tổng mức đầu tư: 250 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu
đồng).
8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giao thông, thị chính năm 2020.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, nâng cấp.
11. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh các bước thủ tục hồ sơ đầu
tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Ban Quản lý công
trình cộng cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền, chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu VT, CV (Hoài).
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