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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀRỊA – VŨNG TÀU

Số: 153 /QĐ-UBND

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 dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu để
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 đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 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 09 năm 2006 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng
02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Xét Tờ trình số 1052/TTr-STDTT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Sở Giáo
dục - Đào tạo và Tờ trình số 576/TTr-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2007 của Sở Xây
dựng,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu để
khắc phục hậu quả cơn bão số 9 với nội dung như sau:
1. Về khối lượng: theo biên bản xác định thiệt hại thực tế sau cơn bão số 9 do
Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân phường 8, đại diện Hội
Phụ huynh lập ngày 07 tháng 12 năm 2006. Các cơ quan và đơn vị lập biên bản nói
trên phải chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, bao gồm những khối lượng chính
như sau:
- Sửa chữa, lắp dựng trần 2 dãy phòng học : 540,36 m2.
- Lợp lại mái ngói: 1.161,24 m2, mái tôn

: 50 m2.

