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đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp thiết kế đấu nối đảm bảo lưu thông được êm
thuận.
- Xem xét lại cao độ san nền đầu tuyến giao với đường 51B hiện hữu để điều
chỉnh cao độ công trình cho phù hợp, thuận tiện việc đấu nối công trình.
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về sự chính xác trong khảo
sát, tính toán thiết kế công trình và lập các khối lượng xây dựng trong dự án.
- Khi xây dựng xong công trình chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các hạng
mục công trình cho các đơn vị trực tiếp quản lý.
Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trách nhiệm
hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các nội
dung tại Điều 1; chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Xây dựng; Nghị định số
12/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm
2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức quản lý
chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn sau theo đúng quy định tại
Nghị định 209/2004/NĐ/CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.
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