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CÔNG BÁO/Số 66/Ngày 24-10-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 2068/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2011
QUYẾT ðỊNH

Về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị ñầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước Núi Nhan,
xã Láng Lớn, huyện Châu ðức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6
năm 2009 về việc sửa ñổi bổ sung một số ñiều của các Luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009
và Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công
trình; Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng
công trình;
Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 03/2009/TT-BXð ngày 26 tháng 3 năm
2009 về quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm
2009 về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm
2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình và Quyết ñịnh số 957/Qð-BXD
ngày 29 tháng 9 năm 2009 về công bố ñịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công
trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2010/Qð-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2011;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 187/TTrSNN-KH ngày 01 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí chuẩn bị ñầu tư công trình xây dựng nhà quản lý hồ chứa nước Núi
Nhan, xã Láng Lớn, huyện Châu ðức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm các nội dung như sau:
1. Tên công trình: nhà quản lý hồ chứa nước Núi Nhan.
2. ðịa ñiểm xây dựng: xã Láng Lớn, huyện Châu ðức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: ñầu tư xây dựng nhà quản lý công trình ñể tạo cơ sở vật chất, nơi
làm việc cho nhân viên quản lý, vận hành công trình nhằm quản lý tốt nguồn nước tưới phục vụ cho sản
xuất nông nghiệp; ñồng thời, ñảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão.
4. Khối lượng công việc:
- Khảo sát ñịa hình:
+ ðo vẽ chi tiết bình ñồ tỷ lệ 1/200, ñường ñồng mức 0,5m: 0,7ha.

