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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn  

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 

Cải tạo, sữa chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY 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; 

Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tại Tờ 

trình số 381/TTr-CĐSP ngày 25/8/2020 (đã được Sở Xây dựng thẩm định và 

thông báo kết quả tại Công văn số 1140/SXD-QLXD ngày 20/8/2020). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sữa 

chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, sữa chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn . 

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự ngiệp 

của nhà trường. 

4. Thời gian thực hiện chuẩn bị dự án: năm 2020. 

5. Địa điểm xây dựng: Khối 9, Đèo Giang, phường Chi Lăng và Số 148, 

đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

6. Nội dung chuẩn bị dự án: khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình. 
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7. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình là: 95.518.660 đồng, trong đó: 

- Chi phí khảo sát:           19.318.204 đồng; 

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:     76.062.008 đồng; 

- Phí thẩm định dự án:               138.448 đồng. 

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện 

tiếp các công việc cần thiết để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình; cập nhật giá trị dự toán vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ công 

tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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