42

CÔNG BÁO/Số 112/Ngày 08-12-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 4440/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
sửa chữa vị trí sạt lở, đoạn tại cống số 6 đê Chu Hải

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 ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 16/2005/NĐ-CP
07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư
xây dựng cơ bản;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của 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; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02
năm 2005 và Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại
Công văn số 1045/SNN-TL ngày 27 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa vị
trí sạt lở đoạn tại cống số 6 đê Chu Hải theo nội dung Công văn số 1045/SNN-TL
ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kèm
theo Quyết định này.
Điều 2. Chi cục Quản lý Thủy Nông là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai
thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh
quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

