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

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công dự toán hạng
mục lát gạch vỉa hè công trình Hoa viên Trưng Vương, thành phố 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 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dụng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án
đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số
16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu tại Tờ trình số
510/TTr-BQLDA-PKT ngày 30 tháng 11 năm 2006;
Xét Tờ trình số 578/TTr-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công dự toán hạng mục lát
gạch vỉa hè công trình Hoa viên Trưng Vương, thành phố Vũng Tàu với nội dung
sau:
1. Nội dung điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công:
Thay thế vỉa hè lát gạch đá chẻ bằng gạch BT tự chèn dày 4,5 cm. Tổng điện
tích 1.938 m2.
2. Về kinh phí dự toán

