ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________

______________________________________________

Số: 3815/UBND-XDCB

Tháp Mười, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v gia hạn và phát sinh khối
lượng công trình Sửa chữa, nâng
cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS
Tân Kiều, QS Mỹ Hòa

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.
Xét Công văn số 437/BQLDA&PTQĐ ngày 15/7/2021 của Ban Quản lý
dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương phát sinh khối lượng
công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân Kiều, QS Mỹ
Hòa. Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 28/6/2021 đến ngày 26/8/2021.
Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công và phát sinh khối
lượng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân Kiều, QS
Mỹ Hòa theo đề nghị tại Công văn nêu trên, cụ thể:
- Gia hạn thời gian thi công đến ngày 07/10/2021 (gia hạn thêm 41 ngày)
do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/7/2021 đến ngày 26/8/2021.
- Phát sinh: Thay mái tôn Trụ sở QS Trường Xuân và Trụ sở QS Tân
Kiều; hệ thống thu nước xung quanh Trụ sở QS Trường Xuân.
- Kinh phí thực hiện (khoảng 116 triệu đồng) lấy từ nguồn ngân sách tập
trung.
- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH XD Hữu Minh thi công khối lượng
phát sinh nêu trên và giảm thầu theo quy định.
2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ
sơ phát sinh, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy đủ thủ tục
thanh, quyết toán đúng quy định.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ thiết kế phát
sinh khối lượng theo đúng quy định.
4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối
nguồn vốn thực hiện đúng quy định.

Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên
quan thực hiện tốt theo Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã Trường Xuân;
- UBND xã Tân Kiều;
- UBND xã Mỹ Hòa;
- Lưu: VT, NC/XDCB.
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