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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: Sửa 

chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và thị trấn  

Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh 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 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 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; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 335/TTr-

CCTL ngày 21/8/2020 và kết quả thẩm định dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  tại Công văn số 1334/SNN-QLXDCT ngày 18/8/2020.  
 

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: Sửa chữa, kiên cố 

công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện 

Đình Lập với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái 

Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

2. Địa điểm xây dựng: xã Thái Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT - Cấp IV. 

4. Nội dung công việc thực hiện: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng Công trình sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình 

và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 
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5. 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: 97.313.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình: 35.251.000 đồng ; 

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 62.062.000 đồng. 

6. Nguồn vốn: Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh. 

7. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn. 

Điều. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có 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 TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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