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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mặt
bằng khu vực chợ Xép phố Tân Thanh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
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 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện
Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế khác năm 2021, huyện
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số
15/TTr-BQLDA ngày 05/3/2021 và Thông báo kết quả thẩm định số 32/KT&HTXD ngày 15/3/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo mặt bằng khu vực chợ xép phố Tân Thanh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn
Quan; với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Cải tạo mặt bằng khu vực chợ xép phố Tân Thanh, thị
trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;
2. Địa điểm xây dựng: thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
3. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
4. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo mặt bằng khu vực chợ xép phố Tân Thanh, thị
trấn Văn Quan, huyện Văn Quan nhằm tạo cảnh quan, khu vui chơi, thể dục, thể
thao cho khu vực.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
- Tháo bỏ nhà chợ 1 tầng, diện tích 142m2, đắp đất tôn nền.
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- Xây kè chắn đất, đổ bê tông dài 33,3m.
- Bê tông sân đá 2x4, dày 20cm, diện tích 157,85m2; đường đi bê tông đá
2x4, dày 10cm, diện tích 84,3m2.
6. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
7. Tổng mức đầu tư: 165.462.212,0 đồng (Bằng chữ: một trăm sáu mươi
năm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm mười hai đồng); trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí QLDA:
- Chi phí tư vấn đầu tư:

140.870.612,0 đồng;
3.538.414,0 đồng;
11.785.235,0 đồng;

- Chi phí khác:

1.388.798,0 đồng;

- Chi phí dự phòng

7.879.153,0 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: vốn Sự nghiệp kinh tế khác và các nguồn vốn hợp
pháp khác.
9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.
Điều 2. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài
chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Giám
đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 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.
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