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- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng

:

9.399 triệu ñồng.

- Chi phí khác

:

11.388 triệu ñồng.

- Chi phí ñền bù, GPMB

:

15.622 triệu ñồng.

- Chi phí dự phòng

:

23.607 triệu ñồng.
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Tổng mức ñầu tư ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh xác ñịnh trên cơ sở hướng dẫn
của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD, ñịnh mức quy ñịnh tại Quyết
ñịnh số 79/Qð-BXD, suất vốn ñầu tư do Bộ Xây dựng công bố, ñồng thời cũng xem
xét theo suất vốn ñầu tư của các công trình tương tự ñã ñược phê duyệt dự toán,…
5. Cơ cấu vốn:
- Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Khả năng cân ñối vốn ñầu tư: dự án ñược cân ñối, bố trí vốn ñể thực hiện trong
kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.
6. ðịa ñiểm ñầu tư: huyện Côn ðảo.
7. Thời gian thực hiện: 05 năm kể từ khi có quyết ñịnh phê duyệt dự án.
8. Tiến ñộ thực hiện dự án: ñến năm 2024.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại
biểu Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực
hiện Nghị quyết.
ðiều 3. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ
họp thứ Mười Hai thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 18
tháng 7 năm 2019./.
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