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CÔNG BÁO/Số 53/Ngày 13-8-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 2486/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình nạo vét duy tu luồng
Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc 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 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lí dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh 112/2006/Nð-CP ngày 29
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
16/2005/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về quản lí chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt
dự án ñầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lí dự án ñầu tư
xây dựng công trình qui ñịnh tại Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm
2005 và xử lí chuyển tiếp thực hiện Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02
năm 2005 của Chính phủ;
Xét ñề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 778/TTr-SGTVT ngày 24
tháng 6 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình nạo vét duy tu
luồng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội
dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: nạo vét duy tu luồng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên
Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kĩ thuật: chi nhánh Công ti Tư vấn xây
dựng công trình thủy I.
3. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kĩ thuật: Nguyễn Hồng Trường.

