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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A (phần phát sinh)
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 22/11/2019;
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 và Nghị định số 42/2017/NĐCP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
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 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 385/TTr-BQLDA.ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ban
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ
thế trạm bơm Long Thạnh A (phần phát sinh), với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A, hạng mục phát sinh: Lắp
đặt ống nhựa, ống kẽm, vách tole và các phụ kiện đấu nối.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
3. Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
5. Nhà thầu khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công
trình: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Nam Sơn.
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô phát sinh
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6.1. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp điện cho trạm bơm Long Thạnh A, phục vụ nhu
cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của người dân, góp phần phát triển kinh tế
xã hội ở địa phương.
6.2. Quy mô phát sinh: Ống nhựa PVC Ø400 dày 19,1mm và ống kẽm Ø400
dày 2,3mm; các phụ kiện đấu nối và vách tole che chắn động cơ điện (máy bơm).
7. Giá trị dự toán phát sinh: 61.679.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu,
sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng). Trong đó:
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp hỗ trợ và Phát triển đất trồng lúa theo
Nghị định số 35/NĐ-CP năm 2020 - 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.
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.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính
và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và
PTNT, 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 Long Khánh A chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.
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