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CÔNG BÁO/Số 79/Ngày 09-11-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 4015/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự toán sửa chữa
trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường ñể khắc phục hậu quả cơn bão số 9

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 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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/20061Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02
năm 2005 về quản lí dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính
phủ về quản lí dự án ñầu tư xây dựng công trình ñặc thù;
Xét Tờ trình số 488/STNMT-VP ngày 12 tháng 10 năm 2008 của Sở Tài
nguyên và Môi trường và Tờ trình số 260/TTr-SXD ngày 28 tháng 10 năm 2008 của
Sở Xây dựng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt dự toán sửa chữa trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường ñể
khắc phục hậu quả cơn bão số 9 với nội dung như sau:
1. Về khối lượng: theo biên bản xác ñịnh thiệt hại thực tế sau cơn bão số 9 do
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường 3, Công ti cổ phần Kiến trúc
Xây dựng Kiến Gia lập ngày 06 tháng 12 năm 2006. Các cơ quan và ñơn vị bập biên
bản nói trên phải chịu trách nhiệm về mức ñộ chính xác, bao gồm những khối lượng
chính sau:
- Lợp mái ngói hội trường

: 144m2.

- Trần thạch cao hội trường

: 124m2.

- Lắp lam gió ô lấy sáng cầu thang.

