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KInE gui: Phông Tài nguyen và MOi tru'ng huyn.
Can cu Lut là chu'c ChInE quyn da phuo'ng ngâv 19/6/2015;
Can cu Lut Dâu tu cOng sO 49/2014/QH13 ngây 18/6/2014;
Can cu Lut Xây dung sO 50/2014/QH13 ngày 18/61'2014;
Can cur Ngh dnh sO 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cña ChInh phuu ye
quãn 1 chi phI dâu tu xây drng; Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngây 18/6/2015
cüa ChInh phü ye quãn 1 dir an dâu tu xây dçrng;
Can cur Quyt dnh s 725/QD-UBNID ngày 23/7/20 18 cüa Chü tjch
UBND huyn ye vic giao don v chuân bj các dr an dâu tu närn 2018 dê thrc
hiên närn 2019;
Can cu Quyt djnh sO 1283/QD-UBND ngáy 19/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn ye vic phê duyt chü tnro'ng dâu tu cong trInh: Suira chUa trii s
Phông Tài nguyen vâ MOi truèng huyn;
Can cu Quy& djnh s 1338/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn ye vic phê duyt báo cáo kinh tê - k5 thut cOng trInh: Süa chtra
trV s Phông Tài nguyen và Môi trung huyn;
Can en Quyt dnh s 91/QD-UBND ngãy 20/02/2019 cüa Chü tch
UBND huyn ye vic phê duyt chi dnh thâu dGn v tu' van giám sat thi cOng
cOng tInh: Sura cha tri sO Phàng Tài nguyen và Môi tru'è'ng huyn;
Can cur Quyt dinh s 115/QD-UBND ngày 27/02/20 19 cna Chü tch
UBND huyn ye vic phê duyt két qua lira ch9n nhà thâu gói thâu sO 02 toàn
b phân thi cOng xây dirng cong tInh: Sura chü'a trV sO' PhOng Tài nguyen va MOi
truO'ng huyn;
Trên co' sO' Bien ban xfr 1 k thut ngày 0 1/4/2019 cüa các ben lien quan;
Xét TO trInh sO 52/TTr-TNMT ngây 02/4/2019 cña phOng Tài nguyen và Môi
truOng huyn ye vic xin chu truo'ng phát sinE tang và giárn thuc COng trInh:
Sü'a chü'a tr sO' phông Tài nguyen vâ MOi tru'O'ng huyn. ChÜ tch Uy ban nhân
dn huyn có 2 kien nhu sau.
1. Thông nhât cho phát sinh ni dung sau:

- Dap vách tu'ôTig ngän gita phông nhân viên và phông Truông phông dê
mó' rng phông Tru'ôrig phông, kIch thu'óc: dày 15cm, rng 5.65rn, cao 3.15m.
Thi cong xây 1i vách tu'O'ng mói kIch thu'óc: tu'èg dày 10cm, rng 5.9m, cao
3.5 m,
- Xày bit cüa sO S2 tric C kIch thu'ó'c: i.5m x 1.7m.
-Cia so S3 hin trng kIch thuó'c: 3m x 1.8rn: Thi cOng Xây bit mi ben
0.6rn dê thây dOi kIch thuóc c'àa S3:1.8rn x 1.8rn.
- Hin trng nên lot gch dat flung S= 115 .24m2: Tháo d0 nn cü hin
ti'ng vã lot 'a nCn mO,i diên tIch S= 115,24m2,
- Hin trng cüa di D2 bang gO dã hi hu hOng. Tháo d& cua di D2 và thay
mó'i bOng cO'a nhOm kInh dày Sly.
- Câu thang hin trng trát Granito diên tIch S= l4.9m: Thi cOng
bang dá Granit din tich S 14,9m4
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2. Kinh phI thirc hin: Nguôn dr phOng chi và tiêt kim mt so hn mtc
khOng thirc hin cilIa cOng trinh: Sillra chtta trt sO Phông Tài nguyen và Môi
tru'ông huyn.
3. To chic thtic hin: Trén cG so' ni dung phân vic phát sinh tren, giao
phông Tài nguyen và Môi tru'mg huyn triCn khai thirc hin các bu'Oc tiêp theo
dilIng theo quy dnh trong quàn l chi phi dOu tu và xây dmg.
D ngh phông Tài nguyen - MOi tru'O'ng huyn triên khai thirc hin.
Trong qua trInh thrc hin có gI vu'ó'ng mac kjp thai báo cáo UBNID huyn dê có
hu'ó'ng chi do giái quyêt./.
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u/ian:
- CT, các PCT;
- Phông KT&HT huyn;
- Phàng TC-KH 1uiyn:
- VP: C, PCVP;
- Luu VT.
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