
  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  3296/QĐ-UBND  An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  

công trình: Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 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 tháng 10 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân 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 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 
tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành; 

Xét Công văn số 3950/SXD-QLXD ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở 
Xây dựng An Giang về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kiến 
Thành, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, với các nội 
dung như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung “Thời gian thực hiện” nêu tại khoản 10 Điều 1 
Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh An Giang như sau: 

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Đến hết quý III năm 2019. 
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2. Điều chỉnh nội dung “Phân kỳ đầu tư” nêu tại khoản 11 Điều 1 Quyết 
định số 3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang như sau: 

Phân kỳ đầu tư điều chỉnh:  

Năm thực hiện 
Ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 
Ngân sách huyện 

(triệu đồng) 
Năm 2016 – 2017  3.000 

3.304 Năm 2018 1.530 
Năm 2019 0 
Dự phòng  1.272 
Tổng cộng 4.530 4.576 

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. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 
3098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT, các PCT; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;  
- Kho bạc NN tỉnh;  
- UBND huyện Chợ Mới; 
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH; 
- Lưu: VT. 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
   

Dk     

 
 

Lê Văn Nưng Vương B
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