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CÔNG BÁO/Số 82/Ngày 08-9-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số: 2987/QĐ-UBND

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép bổ sung giá trị hợp đồng công trình đường quy hoạch số 6, thị trấn
Long Hải, huyện Long Điền
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 Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án huyện Long Điền tại Tờ trình số 220/TTrBQLDA ngày 09 tháng 8 năm 2007 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Văn bản số
1446/SKHĐT-XDCB ngày 16 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Cho phép bổ sung giá trị hợp đồng công trình đường quy hoạch số 6,
thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án huyện Long
Điền và nhà thầu đã ký hợp đồng thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án căn cứ Quyết
định phê duyệt bổ sung khối lượng và dự toán số 928/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3
năm 2006 để thỏa thuận điều chỉnh bổ sung hợp đồng.
Điều 2. Ban Quản lý dự án huyện Long Điền là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ
chức thực hiện theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu
tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

