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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1155

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Mộ Đức
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
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;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm
định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của
UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp
Bệnh viện đa khoa Mộ Đức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2102/TTr-SYT ngày
02/8/2019 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2371/SXD-QLXD ngày
12/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Khoản 12, Khoản 13, Khoản 15
Điều 1 Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
12. Tổng mức đầu tư: 35.768.587.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm
sáu mươi tám triệu, năm trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
25.425.846.000 đồng
- Chi phí thiết bị:
8.115.082.000 đồng
- Chi phí QLDA:
499.836.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
1.534.758.000 đồng
- Chi phí khác:
193.065.000 đồng
- Dự phòng chi:
0.000 đồng
13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngần sách Trung ương là 29.917 triệu đồng
và vốn ngân sách tỉnh phần còn lại.
15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010-2019.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng
mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.
2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm
định số 2371/SXD-QLXD ngày 12/8/2019.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội
dung khác tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên
hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Giám đốc Kho
bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức; Giám đốc Bệnh
viện đa khoa huyện Mộ Đức và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ231).
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