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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo 

khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Mường Lý, huyện Mường Lát 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư của Bộ Xây dựng: số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 

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; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp và thiết bị đồ dùng khu ở nội trú 

cho các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS thuộc Chương trình mục tiêu 

giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5828/SXD-HĐXD 

ngày 18/9/2020 về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc các công việc thực 

hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Sửa chữa, 

cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (kèm 

theo Tờ trình số 2848/TTr-SGDĐT ngày 09/9/2020). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo khu ở nội 

trú trường PTDTBT THCS Mường Lý, huyện Mường Lát với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS 

Mường Lý, huyện Mường Lát.  

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 
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3. Địa điểm xây dựng: Tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 

4. Nội dung nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Theo Tờ trình số 

5828/SXD-HĐXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng. 

5. Giá trị dự toán: 30.420.000 đồng.  

Trong đó: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật là: 30.420.000 đồng. 

6. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp và thiết bị đồ dùng khu ở 

nội trú cho các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS thuộc Chương trình mục 

tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020. 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và 

kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5828/SXD-HĐXD ngày 

18/9/2020. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ; 

- Lưu: VT, VX.(hongtt) 

               KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
                Phạm Đăng Quyền 
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