UY BAN NHAN DAN
HUYEN KBANG
S&
/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p -Tir do - Hanh philc
Kbang, ngày cj thông
nàm 2021.
QUYET D!NH

Vyiêc phê duyêt diu chinh Báo cáo kinh t k5' thut xây drng cong trInh: M& rng h
thông diên chiêu sang trên dla bàn thj trân Kbang; Hng mvc: M& rng din chi&i sang
dir&ng noi TDP 09 (TDP 14 cii), du'ông Mc Dinh Chi và thr&ng Y Wà'u (doin tü throng
Bong Tru*ng So'n den Lang Groi).
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cz Luat Xáy dcng ngày 18/6/2014; Luat sza ddi, bá sung m5t so' diu cüa Lut Xáy
ding ngày 28/6/2020
Can cz- Nghi djnh sO 59/2015/ND-CF ngày 18/6
/2015 cia ChInh Phà v quán 1 dtc On
dOu tic xOy dmg cOng trInh;
Can ci Nghi djnh sO 06/2021/ND-CF ngày 2 6/01/2
021 cia C'hinh Phü Quy d.inh chi tié't
int5t sO ni dung ye quOn 1j5 chat lu'çrng, thi cOng xOy drng và bOo trI cong trinh xdy dng;
Can c& Nghi djnh so 10/2021/ND-CF ngày 09/02/2021 càa ChInh phO ye quOn l c/il
phi dâu tic xay dyng cOng trinh,
Càn cO Thông tic so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cia B5 Xây dy'ng quy dnh c/il tié't
và hu'áng dan rnt sO ni dung ye thám djnh, phê duyçt dic On và thiêt kê, dc toOn xOy dy'ng
cOng trinh;
Quyêt din/i sO 157/QD-UBND ngày 28/12/2020 cia UBND huycn Kbang ye vic giao
di toán chi Sic nghiêp kin/i tê nám 2021 cho P hông Kin/i té và Hg tong huyn Kbang,
Quye't din/i s6 306/QD-UBND ngày 28/12/2020 cia C/ia tjch UBND huyn Kbang v
viêc phê duyet BOo cáo kinh té k9 thuát xOy dcng cOng trinh: Ma r5ng hc thông din chiéu
sang trên dfa bàn thj trOn Kbang,' Hang mic: Ma rang din chiêu sang dithng nç5i TDP 09
(TDP 14 cl), dicàn.g Mgc Drnh Chi và dic&ng V Wint ('dogn tz'i dtthng DOng Tru&ng So'n den
Lang Groi);
Xét d nghj cOa PhOng Kin/i te' và Ha tang tgi kit quO thdm din/i s 12/XD-KT&HT ngày
25/3/202 1 v vic thông báo két qua thOrn djnh Báo cáo kinh té /cjY thut diêu chin/i dOu tic
xOy dy'ng cOng trinh: M& r5ng h thông din chiêu sang trên dja bàn thf trOn Kbang, Hgng
myc: M& rc5ng diên chiêu sOng dicông ni TDP 09 ('TDP 14 ca.), dzc&ng Mgc DThh CYii và
dicàng Y Wiru (dogn t- dithng DOng Tru'àng San den Lang Groi),
QUYET BINH:
Biu 1. Phê duyêt diu chinh Báo cáo kinh t k thut xay dung cong trinh: M rng h
thông din chiêu sang trên dja bàn thi trân Kbang; Hang mic: Wi rng din chiêu sang
dithng nOi TDP 09 (TDP 14 cii), thrng Mc Dinh Chi và dixyng Y Wou (doan tfr &rng
Dông Truôrng San den Lang Groi) vâi ni dung sau:
1. Ni dung diu chinh: Diu chinh Khoán 11, Khoãn 12 Diu 1 Quyt djnh s 306/QDUBND ngày 28/1 2/2020 ciia ChU tch UBND huyn Kbang:

1.1. Tng kinh phi phê duyt: 600.000.000 dng.

(Bang chTh Sáu tram triêu dng chàn.)
Tronf do:
Giá trj dä phê
duyt
(dng)

Giátrphê
duyt diêu
chinh
(c1ng)

Tang (+);
Giãrn (-)
(hng)

544.463.000

545.651.000

+1.188.000

0

0

0

Chi phi t vn du t
ding

50.829.000

50.929.000

+100.000

4

Chi phi khác

3.420.000

3.420.000

0

5

ChiphIdirphong

1.288.000

0

-1.288.000

600.000.000

600.000.000

0

STT

Ni dung chi phi

1

ChiphIxâydiing

2

Chi phI quán 1 dir an

Tng c5ng

1.2. Ngun vn du tir: Sir nghip kin thi& thj chInh näm 2021 (theo Quyt djnh s
157/QD-UBND ngày 2 8/12/2020 cUa UBND huyen Kbang).
2. Các ni dung khác: Thirc hin theo Quyt djnh s 306/QD-UBND ngày 2
8/12/2020
cüa Chü tjch UBND huyn Kbang dä phê duyêt.
Diu 2. PhOng Kinh th và H? thng huyn có trách nhim quán 1, sir dçing dung mic
dIch, có hiu qua von dâu tu, chju trách nhim ye chat hrçng cong trInh, to chi'rc thc hin
theo dung quy djnh hin hânh cUa nhã ni.rc ye quãn 1 dâu ti.r xay dung ca bàn.
Diu 3. Các ông (bà): Chánh van phông HDND - IJBND huyn, Tru&ng PhOng Kinh t
và H? tang, Tnr&ng phOng Tài ChInh - Kê hoach; Giám dôc Kho bc Nhà nuOc huyn và Thu
tnrng các CG quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh
nay.
Quyt dlnh Co hiu 1irc thi hành k t1r ngAy
Noi nhtin:
-NhuDiu3;
- Luu VP, VT, TH.,, '

Nguyen Van Dung

