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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 112/QĐ-UBND

Song An, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán công trình:
Duy tu, sửa chữa hệ thống cấp nước tự chảy làng Pốt;
hạng mục sửa chữa bể, đường ống, mặt bằng.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Công văn số 694/UBND-NL ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫ công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành
công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân
thị xã An Khê về việc phân khai vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia năm 2019;
Căn cứ Công văn số 07/KQTĐ-PQLĐT ngày 02/5/2019 của Phòng Quản lý
đô thị thị xã An Khê về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây
dựng;
Xét đề nghị của công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và môi trường
xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán công trình duy tu, sửa chữa hệ thống cấp nước tự
chảy làng Pốt; hạng mục sửa chữa bể, đường ống, mặt bằng với các nội dung chủ yếu
sau:
1. Tên công trình: Duy tu, sửa chữa hệ thống cấp nước tự chảy làng Pốt;
hạng mục sửa chữa bể, đường ống, mặt bằng.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Song An.
3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia
xã Song An.
4. Địa điểm đầu tư: Làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
5. Tổng dự toán: 61,684 triệu đồng. Trong đó:
Ngân sách Trung ương: 56 triệu đồng.
Ngân sách tỉnh: 5,684 triệu đồng.

6. Quy mô: Phát dọn khu vực đầu nguồn. Thay thế 10 đoạn ống D63 bị hư
hỏng, cùm 2 đầu vị trí khớp nối. Sửa chữa 8 bể nước bị rò rỉ, hư hỏng; lắp đặt nắp
đậy bằng tôn dày 4zem khung sắt hộp 30x30 dày 2zem. Đặt 42 trụ định hướng
tuyến đường ống, kích thước 15x15x80.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
Điều 2. BQL các chương trình mục tiêu quốc gia xã có trách nhiệm lập thủ tục
đầu tư xây dựng; quản lý thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; thanh quyết
toán đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, BQL các chương trình mục tiêu
quốc gia xã, Trưởng làng Pốt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- UV UBND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ làng Pốt;
- Lưu: VT.
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