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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Nghĩa
trang liệt sỹ tỉnh (chống thấm dột thân đài liệt sỹ và đường đi lô mộ)

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 Nghị định
số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐCP;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội số 3797/LĐTBXHKHTC ngày 14 tháng 12 năm 2006 và Báo cáo kết quả thẩm định kinh tế - kỹ thuật
của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 2030/SKHĐT-VX ngày 29 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo
Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, với nội dung chính như sau:
1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (chống
thấm đột đài liệt sỹ và đường đi lô mộ)
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn
Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Kỹ sư Đoàn Hải Linh
5. Mục tiêu đầu tư:

