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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
                

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựngcông trình Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa mặt 

đường từ Km46+179 - Km53, ĐT243 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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;  

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; 

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 Công văn số 817/UBND-KT ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

đồng ý chủ trương cho sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km47 –Km53 và cầu 

Luông (Km51+110) trên đường tỉnh 243; Công văn số 1030/UBND-KT ngày 

24/8/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung đoạn tuyến từ  Km46+179 -Km47+00 

vào dự án Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ 

Km47 -Km53, đường tỉnh ĐT.243; 

 Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 133/TTr-

UBND ngày 01/9/2020 kèm theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại 

Công văn số 2205/SGTVT-QLCL ngày 31/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa 

mặt đường từ Km46+179 -Km53, ĐT243 như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường 

từ Km46+179 -Km53, ĐT243. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Sơn.  

3. Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: 436.879.000,0 đồng, trong đó:  
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- Chi phí khảo sát: 197.296.000 đồng; 

- Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng: 6.499.000 đồng; 

- Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

233.084.000 đồng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB,  

- Lưu: VT, KT(VAT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

                    Hồ Tiến Thiệu 

 


		2020-09-10T05:54:46+0700


		2020-09-10T15:29:50+0700


		2020-09-10T15:29:50+0700


		2020-09-10T15:29:50+0700




