
  
  

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

   
Số:  32/QĐ-UBND  An Giang, ngày  08 tháng 01 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  
Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang 

 

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 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2015 về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 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 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 vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án 
đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng, Trường Trung 
cấp kinh tế kỹ thuật An Giang, Trường Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, Trường 
THPT Bình Mỹ; 
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Căn cứ Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 
công trình Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang; 

Căn cứ Văn bản số 4021/VPUBND-KGVX ngày 09 tháng 8 năm 2918 của 
Văn phòng ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thay đổi chủ đầu tư  và triển khai 
thực hiện hạng mục xây mới khối hành chính quản trị và bổ sung các hạng mục 
của dự án Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật An Giang; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4121/SXD-QLXD ngày 26 
tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng công trình Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường 
Trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang, với các nội dung sau: 

Điều chỉnh “Chủ đầu tư” nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3728/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau: 

Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 
Điều 2. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 

3728/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016, Quyết định số 3683/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2017 và Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh dự án đầu 
tư xây dựng 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 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây 
dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Giáo dục và 
Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tinh: CT & PCT Nguyễn Thanh Bình; 
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT, GD&ĐT; 
- Kho bạc NN AG; 
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- VP. UBND tinh: LĐVP & P. KGVX; 
- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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