37 - 25/12/2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2755/Qð-UBND

CÔNG BÁO

43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư Hạ tầng kỹ thuật
Khu nhà ở biệt thự trục ñường Quốc lộ IA - Lăng Tự ðức
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình và Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP
ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây
dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2989/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số
vấn ñề trong công tác quy hoạch và ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số
1258/TTr-SKHðT ngày 28 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở biệt thự
trục ñường Quốc lộ IA - Lăng Tự ðức, phường An Tây, thành phố Huế với những
nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở biệt thự trục ñường Quốc lộ IA Lăng Tự ðức (giai ñoạn 1).
2. Chủ ñầu tư: Ban Quản lý ðầu tư - Xây dựng tỉnh.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế tổng hợp Thừa
Thiên Huế.
4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Huỳnh Quang.
5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Chỉnh trang cảnh quan môi trường khu vực, phát
triển quỹ ñất, phục vụ tái ñịnh cư và tạo nguồn thu ñể ñầu tư xây dựng các công trình
hạ tầng cơ sở.
6. Nội dung và quy mô ñầu tư:
a) San nền:

