
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 3701/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo  

kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc,  

hàng rào Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 

của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 5254/UBND-XD1 ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3555/TTr-SGTVT 

ngày 14/10/2020 (kèm theo Quyết định số 3554/QĐ-SGTVT ngày 14/10/2020 

của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Khảo sát, lập 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở 

làm việc, hàng rào Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh); của Sở Xây dựng tại Văn 

bản số 613/SXD-QLHĐXD ngày 23/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:  

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc, hàng rào Sở Giao 

thông vận tải Hà Tĩnh. 

  2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. 

3. Địa điểm xây dựng: Số 143, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. 

4. Dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (dự kiến): 

102.561.000 đồng (Một trăm linh hai triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn 

đồng). Trong đó: 

- Chi phí khảo sát: 0 đồng; 

- Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 102.561.000 đồng. 
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Một số nội dung, khối lượng công việc, chi phí đang dự kiến theo Văn bản 

thẩm định số 613/SXD-QLHĐXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng. Trong 

quá trình triển khai các bước tiếp theo, Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có 

trách nhiệm căn cứ điều kiện thực tế để cắt giảm các khối lượng, chi phí không 

cần thiết, đảm bảo tiết kiệm kinh phí và thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán, 

quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, 

ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hưng 
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