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

Số: 4496/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và ñiều chỉnh khoản 7 - ðiều 1 - Quyết
ñịnh số 8715/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng Hội trường Ủy ban nhân
dân huyện Xuyên Mộc

CHỦ TỊCH ỦY 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 26 tháng 11 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.
Xét Tờ trình số 151/TTr-DA ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Ban Quản lý dự
án huyện Xuyên Mộc và Báo cáo thẩm ñịnh ñiều chỉnh của Sở Kế hoạch và ðầu tư số
1449/SKHðT-VX ngày 21 tháng 09 năm 2006,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Phê duyệt bổ sung khối lượng và ñiều chỉnh khoản 7 - ðiều 1 - Quyết
ñịnh số 8715/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng Hội trường Ủy ban nhân dân huyện
Xuyện Mộc với nội dung như sau:
Bổ sung khối lượng:
1. Thay ñổi nâng tầng sảnh ñón khối nhà chính

: 228 m2

2. Hệ thống máy lạnh và ñiện ñồng bộ

: 05 bộ

3. Bổ sung hệ thống ñiện tổng thể

: 662 m

4. Bổ sung bệ trụ cờ và cây cảnh
5. Bổ sung thêm trang thiết bị cho ñồng bộ

: Bàn ôvan + ghế 60 bộ.

ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư:
7. Tổng mức ñầu tư dự án

: 5.277.923.000 ñồng

