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Số:             /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

                  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư  

xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải và rác thải  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 61/TTr-SXD ngày  

12/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn với nội dung sau: 

 1. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án (do bổ sung chi phí vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, giảm trừ chi phí lập và thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường) như sau: 

 Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 52.812 triệu đồng. Trong đó: 

 - Chi phí xây dựng:       3.743 triệu đồng; 

 - Chi phí thiết bị:    41.798 triệu đồng; 

 - Chi phí quản lý dự án:                   759 triệu đồng; 

 - Chi phí tư vấn ĐTXD:      1.778 triệu đồng; 

 - Chi phí khác:                       410 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng:                                 4.324 triệu đồng. 
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Cụ thể các khoản bổ sung, giảm trừ như sau: 

+ Bổ sung chi phí vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải: 

654,48 triệu đồng (chi phí tư vấn). 

+ Giảm trừ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 150 triệu 

đồng (chi phí tư vấn). 

+ Giảm trừ chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 27 

triệu đồng (chi phí khác). 

- Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: 477,48 triệu đồng. Trong đó: 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:              504,48 triệu đồng; 

+ Chi phí khác:                                                -27,00 triệu đồng. 

 2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ 2015 - 2022. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

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

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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