12

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 10-11-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3938/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện ðất ðỏ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt Dự án ñầu tư xây dựng
công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng
02 năm 2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 438/TTr-BQLDA ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Ban Quản lý
dự án huyện ðất ðỏ và Báo cáo kết quả thẩm ñịnh số 332/BC-SXD ngày 27 tháng 10
năm 2006 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học
Võ Thị Sáu, huyện ðất ðỏ với nội dung sau:
1. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý dự án huyện ðất ðỏ.
2. ðơn vị tư vấn khảo sát ñịa chất, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán: Công ty
cổ phần Tư vấn Kiểm ñịnh Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
ðơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn ðầu tư và Xây dựng
Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

