CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p -Tçr do - Hinh phüc
Kbang, ngày
tháng 01 nàm 2021

U BAN NHAN DAN
HUYN KBANG
S6: o /QD-UBND

QUYET DJNH
Ye vice phe duyçt thiet ke, dir toan xay dyng cong trinh: Lap dt, su'a chfra den
Led trang tn và bang chfr nôi din tir trên dja bàn thj trn Kbang.
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CHU TICH U BAN NHAN DAN IIUYN
Can cz' Lut td chic chInh quyn dja phztog nàm 2015;
Can cz' Lut Dá'u tháu
43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013;
Can th Lut xáy dyng sO 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014;
so:

Can cilt Nghf dinh só'. 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cza C7-zInh phi v vic quy
dinh chi tiét môt diêu cza Luát Dâu tháu ye Wa chQn nhà tháu;
so

Can c& Nghj a'jnh sá 68/2019/ND-CT ngày 14/8/2019 cza ChInh Pha v quán
lj chi phi dáu tu' xáy dyng cOng trInh;
Can ci Ngh/ djnh sO' 46/2015/ND-CT ngày 12/5/2015 cza C'hInh Phz v quán lj
chat lupng và báo trI cong trInh;
Can c' Ngh/ djnh sO' 59/2015/ND-CT ngày 18/6/2015 cia Ghinh Phi v quán 1i
dy an dâu tu' xáy dyng cOng trInh;
Can ci Quye't d/nh sO': 38/2016/QD-UBND ngày 09/9/2016 cza U ban nhdn dan
tinh Gia Lai ye Ban hành quy djnh ye quán 1j5 dy an dáu tu' cOng cza tInh Gia Lai,
Xét d ngh/ cia phông Kinh tl và Hg tcng tgi ké't qua thdm djnh sO. O2 /XDKT&HTngày 22/01/2021 ye kêt qua thárn djnh thiêt ké, dy toán cOng frmnh. Lap dat,
tha chuia den Led trang tn và bang chü nOi din tz trén dja bàn thj trdn Kbang,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt h so thiêt k, dir toán xây dmg cong trinh: Lp dat, sfra chüa
den Led trang tn và bang chü nôi din tü trên dja bàn thj trân Kbang vói ni dung sau:
1.Ten cong trmnh: Lp dat, sira cha den Led trang tn và bang chü ni din tir trên
dja bàn th trân Kbang;
2. Dja dim xây dmg: Thj tr.n Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
3. Chü du tu: Uy ban nhân dan huyn Kbang;
4. Dcin vj thirc hin: Ban quàn 1 H t.ng Giao thông Do thj huyn Kbang;
5. Dcin vi 1p h so thi& k, dir toán: Cong ty TNHH tng hqp Phüc Lgi.
6. Mic tiêu dâu tix: Khc phiic hii hông h thng den Led trang trI và b sung them
h thng bang chtr din tir trén tric Quang trung nhàm miic dich trang trI va to m
quan cho khu virc trung tam.
7. Quy mô và Giãi pháp xây drng:
Lp dltt mói: 3 khung den LED màu hInh boa Sen, 03 khung den LED màu hInh
boa Sao, 03 kbung den LED màu hInh boa Mai, 03 khung den LED màu hInh hoa

Hng, 03 khung den LED màu hInh boa Ly, 02 khung boa van den LED trang trI và stra
chra bang din tü trên cong chào.
9. Tong kinh phi phé duyt: : 362.076.000 dng (Bang chü': Ba tram scu hai triêu,
khóng tram bay sáu ngàn dóng.)
Trong do:
- Chi phi xây dmg:
35 1.794.000 dng.
- Chiphiti.rvn:
- Chi phi thm djnh giá:

7.282.000dng.
3.000.000 dng.

8. Ngun vn du ti.r: Ngân sách huyn.
9. HInh thirc quãn i dir an: UBND huyn giao Ban quân 1 Ha tAng Giao thông
Do thj trrc tiêp quàn 1 và diêu hành cOng trInh.
10. Thñ gian thrc hin: NAm 2021.
Diu 2. Ban quãn 1 H tAng Giao thông Do thi có trách nhim quãn 1, sir diing
dung mic dIch, có hiu qua von dâu tu, chju trách nhim ye chat hxqng cong trInh, t
chüc thirc hin theo dung quy djnh hin hânh cüa nba rnrâc ye quàn 1 dâu tu xây dung co
bàn.
Diu 3. Quyt djnh có hiu 1irc thi hành k t1r ngày k2.
Diu 4. Các ông (bà): Chánh van phông HDND- UBND huyn, Tru&ng phông
Tài Chinh - Kê hoach; TrlrOTig PhOng Kinh té và Ha tang; Giám dôc Kho bac huyn;
Tru&ng ban quàn 1 Ha tang Giao thông Do th và Thu trithng các co quan lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'inhn:
- Nhtx Diéu 4;
- Liru VP, VT, TH.

