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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 646 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh
công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
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 số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2019 của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
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 ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
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 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 415/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về phê duyệt đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp
tỉnh, cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ các Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, Quyết
định số 390/QĐ-UBND ngày 07/3/2018, Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày
11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt và phê
duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm
hành chính công tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số

422/BQLDDCN ngày 16/4/2019; của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số
1220/SXD-QLXD ngày 03/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/QĐUBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như
sau:
2. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 34.000.000.000 đồng (Bằng
chữ: Ba mươi tư tỷ đồng chẵn).
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
17.865.279.000 đồng
- Chi phí thiết bị:
11.169.106.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
734.935.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD:
1.705.460.000 đồng
- Chi phí khác:
938.965.000 đồng
- Chi phí dự phòng:
1.589.255.000 đồng
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội
dung khác tại Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 và Quyết định
số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Công
Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành
phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTHĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD, TH, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.160
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