ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM

Số:4052/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án:
Sửa chữa kios Chợ Thường Phước
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 942/TTr-PKT&HT ngày 22/9/2020 của Phòng Kinh tế và
Hạ tầng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa kios
Chợ Thường Phước, với những nội dung như sau:
1. Tên dự án: Sửa chữa kios Chợ Thường Phước; hạng mục: Sửa chữa 06
dãy kios.
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự.
3. Dự án: Nhóm C, loại công trình dân dụng, cấp IV.
4. Mục tiêu đầu tư: Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện
thuận lợi cho các hộ tiểu thương buôn bán, kinh doanh; từng bước xây dựng Chợ
cửa khẩu Thường Phước theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
5. Quy mô đầu tư:
* Sửa chữa:
- Cạo lớp vôi cũ trên tường lăn lại 3 lớp sơn loại trong và ngoài nhà trên
bề mặt tường không bả. Tháo dỡ toàn bộ cửa đi Đ1, Đ2, Đ3, cửa sổ S1.
+ Cửa đi Đ1 tận dụng lại 24 cửa sửa chữa, thay bạc đạn, sơn lại.
+ Cửa đi Đ2 tận dụng lại 20 cửa sửa chữa, sơn lại.
+ Cửa đi Đ3 thay mới bằng cửa nhôm kính hệ 700.
+ Cửa sổ S1 sơn lại.
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- Tháo dỡ toàn bộ mái tôn, thay tôn mới dày 0,42mm. Đóng trần nhựa.
Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bán kèo, xà gồ. Sơn lại bằng sơn dầu 3 nước. Lát gạch khu
vệ sinh, thay phiểu thu nước sàn. Lát lại gạch phòng bị bong tróc. Trát lại một số
vị trí lớp vữa trát bị bong tróc. Làm mới hệ thống điện, nước.
6. Địa điểm xây dựng: xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng
Tháp.
7. Tổng mức đầu tư: 3.085.930.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm
tám mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng). Trong đó:
- Chi phí xây dựng sau thuế
2.519.736.000
đồng
- Chi phí quản lý dự án
- Chi phí tư vấn đầu tư XD
- Chi phí khác
- Chi phí dự phòng

75.180.000

đồng

260.224.000

đồng

83.841.000

đồng

146.949.000

đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách huyện năm 2021-2022.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2022.
10. Hình thức Quản lý dự án: Tư vấn quản lý và điều hành dự án.
Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện là chủ đầu tư công trình có trách
nhiệm hoàn chỉnh các bước thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thi công
và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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 Ban Quản lý dự
án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu VT,KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Kt. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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