
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

 

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 

Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Vĩnh Yên, Trường Trung học  

cơ sở Vĩnh Yên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 

 học cơ sở Mông Ân, Trường Tiểu học Tân Văn, Trường phổ thông dân 

 tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quý Hòa, huyện Bình Gia 
 

 

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 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tại Tờ trình số 

2744/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2020. 

 

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 Cấp nước 

và vệ sinh Trường Tiểu học Vĩnh Yên, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, 

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mông Ân, 

Trường Tiểu học Tân Văn, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở Quý Hòa, huyện Bình Gia như sau: 

1. Tên công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ sở Mông Ân, Trường Tiểu học Tân Văn, Trường phổ thông dân 

tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quý Hòa, huyện Bình Gia. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên khu đất do các trường 

quản lý và sử dụng tại xã Vĩnh Yên, xã Mông Ân, xã Tân Văn, xã Quý Hòa, 

huyện Bình Gia. 

3. Loại và cấp công trình: công trình dân dụng cấp IV. 
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4 Nội dung chuẩn bị dự án: khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình. 

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 là:  181.777.705 đồng, trong đó: 

- Chi phí khảo sát:       85.071.484 đồng; 

- Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:  93.057.509 đồng; 

- Chi phí giám sát khảo sát:     3.464.111 đồng; 

- Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:      184.601 đồng. 

6. Nguồn vốn: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2020.  

7. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. 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 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, 

  Các Phòng TH-NC, KGVX, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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