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 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ KỲ PHONG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 100/QĐ-UBND                       Kỳ Phong, ngày 06 tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng  

Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định 

136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện 

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND 
ngày 22/06/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung 
về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất 

lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
Căn cứ Quyết định số: 98/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND xã Kỳ 

Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp 

khuôn viên UBND xã Kỳ Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong, với các 

nội dung sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong 

2. Địa điểm xây dựng: xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Phong 

4. Nội dung: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong. 

5. Kinh phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 64.386.000 đồng 
 (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng) 
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        Điều 2. Văn phòng UBND xã và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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