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CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 07-8-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số: 2401/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây
hạ thế và trạm biến áp 1 pha 50 kVA 12,7/0,23 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng
Trường Tiểu học Trưng Vương, xã Tân Hòa,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu
học Trưng Vương, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 32/TTr-SCT ngày 04 tháng 6
năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình
đường dây hạ thế và trạm biến áp 1 pha 50 kVA 12,7/0,23 kV thuộc dự án đầu tư xây

