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Số: 222/QĐ-UBND An Giang, ngày  11  tháng  02  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng hàng rào, vỉa hè và hệ thống cống thoát nước Nhà trưng bày 

Văn hóa Óc Eo, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương; 

Theo đề nghị của Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tại Tờ trình số 

15/TTr-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 và Báo cáo số 879/BC-SKHĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hàng rào, vỉa 

hè và hệ thống cống thoát nước Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo, thị trấn 

Óc Eo, huyện Thoại Sơn do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 

huyện Thoại Sơn quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo và xây mới các hạng mục thuộc hạ tầng 

kỹ thuật Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo nhằm đảm bảo an toàn, giữ gìn các hiện 

vật được lưu giữ bên trong, đồng thời tạo môi trường và cảnh quan di tích Văn 

hóa Óc Eo. 
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2. Quy mô đầu tư: Cải tạo và xây mới các hạng mục thuộc hạ tầng kỹ 

thuật Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 4.526 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 

2022-2024. 

8. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện 

Thoại Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn chịu 

trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án Cải tạo và xây mới các hạng mục thuộc hạ tầng kỹ 

thuật Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư 

dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn và các 

cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Quyết định này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- UBND tỉnh: CT & các PCT; 

- Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo; 

- UBND huyện Thoại Sơn; 

- Ban QLDA ĐTXD & KV huyện Thoại Sơn; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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