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

             HUYỆN HẢI LĂNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số:         /QĐ- UBND                       Hải Lăng, ngày      tháng 5  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kinh phí, hồ sơ dự toán và thiết kế bản vẽ thi công để 

GPMB thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 

phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 

Hạng mục: Di dời cột thông tin đường sắt 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;  

Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 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;Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình; 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 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất;  Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 18/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 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 3006/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Quyết định 

số 3500/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị;  

Xét đề nghị của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 

Hải Lăng tại Tờ trình số 94/ BQL&QĐ-GPMB ngày 25/4/2022 V/v đề nghị thẩm 

định, trình phê duyệt hồ sơ dự toán và thiết kế bản vẽ thi công để GPMB thực 

hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị; Hạng mục: Di dời cột thông tin đường sắt (Kèm theo hồ 

sơ thiết kế và Dự toán); đề nghị của Hội đồng Thẩm định Bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư huyện tại Tờ trình số       /TTr-HĐTĐ ngày      tháng 5 năm 2022, 

QUYẾT  ĐỊNH: 
 

Điều 1: Phê duyệt kinh phí, hồ sơ dự toán và thiết kế bản vẽ thi công để 

GPMB thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục 

vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hạng mục: Di dời cột thông tin đường 
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sắt. Tổng kinh phí: 1.123.718.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi 

ba triệu, bảy trăm mười tám nghìn đồng). Trong đó: 

1. Kinh phí tư vấn chi trả cho Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng 

8M: 66.658.000 đồng.  

2. Kinh phí thẩm định chi trả cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Trị: 1.574.000 đồng. 

3. Kinh phí chi trả cho Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện để đơn vị tiến 

hành ký kết hợp đồng với các đơn vị có năng lực tổ chức di dời, bàn giao mặt bằng 

thi công công trình: 1.055.486.000 đồng. 

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chi trả 

kinh phí tại Điều 1 đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước huyện và tổ chức, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

      Nơi nhận:                                                                  

     -  Như điều 3;  

     -  CT, các PCT UBND  huyện; 

     -  PVP,TH; 

     -  Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Đức Thịnh 
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