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CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 30-8-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 2053/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình: xây hồ sinh học xử lý môi trường thuộc
dự án: ñầu tư nâng cấp và mở rộng Trại heo giống Hoà Long
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;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 12/2009/Nð-CP ngày 10 tháng 02
năm 2009 và số 83/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về quản lý dự án ñầu
tư xây dựng công trình, số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và số
49/2008/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 về quản lý chất lượng công trình xây
dựng, 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 Thông tư của Bộ Xây dựng: số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng
3 năm 2009 về quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh 12/2009/Nð-CP
ngày 10/2/2009; số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 về hướng dẫn
một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4294/UB-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án ñầu tư nâng cấp và
mở rộng trại heo giống Hoà Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai ñoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 549/Qð-UBND.SNN ngày 04 tháng 3 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán
kinh phí thực hiện của dự án sản xuất giống cây trồng, giống và vật nuôi năm
2010;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ
trình số 172/TTr-SNN-KH ngày 03 tháng 8 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:

