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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục và tổng mức đầu tư
Công trình: Tuyến giao thông nội thị Lý Tự Trọng ;
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến
Địa điểm: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản
lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ các Thông tư ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng:
Số 09/2019/TTBXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
10/2019/TTBXD ban hành định mức xây dựng; số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác
định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác
định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 12/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện
Thăng Bình chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình thuộc kế hoạch đầu
tư công năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện
Thăng Bình về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tuyến giao thông nội thị Lý
Tự Trọng ; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;
Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện
Thăng Bình về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tuyến giao thông nội
thị Lý Tự Trọng; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;
Căn cứ Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện
Thăng Bình về điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Tuyến giao thông nội
thị Lý Tự Trọng. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;
Theo Tờ trình số 468/TTr-TCKH ngày 02/11/2020 của Phòng TC-KH; xét đề
nghị của UBND Thị trấn Hà Lam, tại Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 06/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục và tổng mức đầu tư Công
trình: Tuyến giao thông nội thị Lý Tự Trọng. Hạng mục: Nền, mặt đường và công
trình trên tuyến, với các nội dung sau:
1. Nội dung bổ sung: Hạng mục BTTH - GPMB và điều chỉnh dự toán theo
Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng .
2. Tổng mức đầu tư:
- Tổng mức đầu đã được phê duyệt: 8.972.349.000 đồng
- Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh: 23.500.000.000 đồng
3. Nguồn vốn: Ngân sách KTQĐ thị trấn Hà Lam, nguồn vốn theo Nghị quyết
03/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND huyện và nguồn khác
Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày
19/10/2016 và Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện
không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi
hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Thủ trưởng các cơ quan: Tài
chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước Thăng Bình, UBND Thị
trấn Hà Lam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Lưu VT-TH
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