
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN  QUAN 

Số: 248/QĐ-UBND 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Văn Quan, ngày  22 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán kinh phí Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, 

thép làm cầu phong trào RQĐX làm đường giao thông nông thôn năm 2019, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 

ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện 

Văn Quan về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách 

Nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Thông báo 

thẩm định số 14/TĐ-KT&HT ngày 09/01/2019 về việc thẩm định Dự toán công 

trình: Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu RQĐX làm 

đường GTNT năm 2019 huyện Văn Quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí: Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ 

trợ sắt, thép làm cầu phong trào Ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông 

thôn năm 2019 huyện Văn Quan với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm 

cầu phong trào Ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn năm 2019 

huyện Văn Quan; 

2. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan. 

4. Đơn vị tư vấn lập dự toán: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan. 

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hỗ trợ cho các xã, thị trấn ống cống các loại, 

sắt thép làm cầu đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. 

6. Tổng giá trị dự toán: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi 

triệu đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng 440.527.000 Đồng 
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- Chi phí BQLDA 5.198.000 Đồng 

- Chi phí khác 4.275.000 Đồng 

 7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước năm 2019. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện 

và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

                              

 

(Đã ký) 
 

 

   Hoàng Văn Quân 
      


