
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

Số:  3241/QĐ-UBND 

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

An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ 

Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc 
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 
thiết kế dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh 
An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế 
và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn 
vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh An 
Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ thuật Nghiệp 
vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang; 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 của UBND tỉnh An 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ 
thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang; 
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Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND tỉnh An 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật 
Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh An 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật 
Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND tỉnh An 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Kỹ thuật 
Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang; 

Xét Công văn số 3837/SXD-QLXD ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng An 
Giang về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 
trình Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ 
thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang với các nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung “Quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng và thiết bị” nêu 
tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh 
An Giang, cụ thể như sau: 

Cắt giảm hạng mục: Tạo quỹ đất chi nhánh trực thuộc Trường Kỹ thuật 
Nghiệp vụ Giao thông Vận tải tại thành phố Châu Đốc. 

2. Điều chỉnh “Tổng mức đầu tư” nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định số 
1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

Tên công việc  

 Theo Quyết định 
số 1553/QĐ–UBND 

ngày 02/7/2018  
(triệu đồng) 

Điều chỉnh 
(triệu đồng) 

Chênh lệch 
(triệu đồng) 

Chi phí xây dựng 29.473 29.473 0 
Chi phí bồi hoàn 16.506 16.506 0 
Chi phí tạo quỹ đất 19.330 0 -19.330 
Chi phí thiết bị 361 361 0 
Chi phí quản lý dự án  736 736 0 
Chi phí tư vấn xây dựng 2.450 2.823 +373 
Chi phí khác 2.389 2.402 +13 
Chi phí dự phòng 3.541 3.155 -386 
Tổng cộng: 74.786 55.456 -19.330 
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3. Điều chỉnh “Nguồn vốn đầu tư” nêu tại khoản 3 điều 1 Quyết định số 
1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

“Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường và san lấp mặt bằng: 23.840 triệu đồng, 
trong đó bồi thường 16.506 triệu đồng, san lấp mặt bằng (và các chi phí kèm theo) 
7.334 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại: vốn tự có của trường, 
vốn vay và các hình thức huy động hợp pháp khác.” 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh 
dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của 
Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
1553/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh An Giang. Các nội dung khác của 
dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, Quyết 
định số 758/QĐ-UBND ngày 12/5/2015, Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 
01/6/2017 và Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh An 
Giang.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây 
dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước tỉnh và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT & PCT Lê Văn Nưng; 
- Sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT; 
- Kho bạc NN tỉnh AG; 
- Trường KTNV GTVT AG; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN, KTTH; 
- Lưu VT. 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Văn Nưng 
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