U'' BAN NHAN DAN

CQNC HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc

HUYEN KBANG
S:

Kbang, ngày

/QD-UBND

Q5 tháng b

nãm 2021.

QUYET DJNH
V/v phê duyt diu chiuh Báo cáo kinh t k5 thut xây dtrng cong trInh:
Triro'ng tiéu h9c Nguyn Th Minh Khai, thi trn Kbang, huyn Kbang;
Hng mic: Nhà h9c chfrc nàng và hng mile phu.
CHU T!CH U'c BAN NHAN DAN HUYN KBANG
Can cii' Lut r6 char ChInh quvë'n d/a phuv71g nãm 2015.
Can ci'Luát XOy dng sO 50/20141QH13.
Can ci Nghj djnh so' 10/2021/ND-cP ngày 09/02/202] caa ChInh phu' ve qudn lj chi
phI ddu wx0ydyng cOng trinh.
Can cii' Nghj Djnh sO'59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cu'a ChInh Phu - Ve qudn l die
an ddu wxáy deng cong trInh.
Can cil Nghj dinh so' 46/2015/ND-CP ngày 12/05/2015 cia Chinh phi v qudn l chá't
lztcing cOng trmnh vd bo trI cong trInh xdy deng.
Can ci Quyét dnh sO'.301/QD-UBND ngày 28/12/2020 cia C'hi tjch UBND huyn
Kbang- V/v phé duyt Báo cáo kinh té /çiY thut xdy dng cOng trinh: Trithng tiêu hQc Nguyên
Thj Minh Khai, th[ trn Kbang, huyn Kbang; Hqng mic: Nhth hoc cha-c nàrlg và hgng muc
ph.
Xét d ngh cia phOng Kinh t6 và Ha tang ti thông báo thâm dnh s6: 07/XD-KT&HT
ngày 05/3/2021 —V/v thông bdo kê't qua thm djnh diu chinh Bdo cáo kinh t k thut du
tu' xây dirng cong trInh: Tnt5ng Tiu hpc Nguyn Thj Minh Khai, thj trâ'n Kbang, huyen
Kbang; Hng myc: Nhà hoc chiYc nang và các hng miIc phii.
QUYET D!NH:
Diu 1: Phé duyt diu chinh báo cáo kinh t k thut xây dimg Cong trinh: Tru'sng
Tiu h9c Nguyn Th Minh Khai, thj trã'n Kbang, huyn Kbang; Hang m1lc: Nhà h9c chü'c
näng và các hng muc phy vâi các ni dung sau:
1.Diu chinh Báo cáo kinh t k5 thnt xây dLrng cong trInh:
Diu chinh miic 10 diu 1 Quy& djnh s:301/QD-UBND ngãy 28/12/2020 eCia Chü tjch UBND
huyn
S
TT
Trong do:

Tng kinh pill da phê
duyçt

Tng Kinh phi phê duyt
dieu chinh

3.000.000.000
(Bcng chiL Ba tj) dong).

3.000.000.000
(Bang ch12. Ba I,)) ddng).

2.579.265.000 dOng

2.612.311.000 dng

76.956.000 dèng

77.942.000 dng

286.7 12.000 dng

282.977.000 dng

Chi phi kháC

46.895.000 dng

26.770.000 dng

Chi phi dr phông

10.172.000 dng

0 dông

Chi phi xây drng
Chi phi QLDA
Chi phi Tir van XD

-Ly do diéu chInh: Diêu chinh theo Nghj dnh s6 10/2021/ND-CF ngày 09/02/2021
cta ChInh phii v quãn l chi phi du tu xây ding cong trInh vâ giá vt 1iu mi tai Cong b
giã vat lieu xây dirng qu2 IV/2020 s 04/2020/CBGVL-LS ngày 06/01/2021.
-Các nii dung kbác: Thirc hin theo Quy& djnh s:301/QD-UBND ngây 28/12/2020
cUa ChU tjch UBND huyn Kbang-V/v phé duyt Báo cáo kinh t k5 thut xây dijng Cong
trinh: Trtrông tiu hçc Nguyn Thi Minh Khai, thj trAn Kbang, huyn Kbarig; H?ng mic: Nhà
h9c chic nang vá hang mvc phv

Diu 2: UBND huyn giao trách nhim cho BQL dr an DT-XD huyn trirc tip quãn 1
thixc hiên dix an, có trách nhim quãn 1 sCr dung vn dung miic dIch, có hiu qua vn du tix,
chlu trách nhim v ch&t lisçing cong trInh, t cht'rc thrc hin theo dung quy djnh hin hành cüa
Nhà rnrâc v quán 1? du tLr xây dirng.
Diu 3: Chánh van phàng HDND-UBND huyn, Truâng các phông: Tài chInh-K
hoach, Kinh T- Ha tang, Giáo diic, Giám d& kho bac Nhà nuOc, ThU truâng các Co quan, don
vj lien quan Va Giám dc BQL dçr an DT-XD huyn Kbang chju trách nhim thi hành quy&
djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1c k tr ngày k./.
Noi nhn:
-Nhtr diéu 3.
-Luij vT-vP-TH.,?r

Nguyn van Dung

