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

TỈNH BÌNH THUẬN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:  2272   /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày  16  tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy và 

phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của 

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

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 

và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành và sửa đổi bổ sung một số điều Quy định về 

phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các 

công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2005 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú 

Thủy và phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết;  
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Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006, 

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007, Quyết định số 

1826/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 1610/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 01 tháng 

3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hùng 

Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy và phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết;  

Căn cứ Công văn số 614/UBND-ĐTQH ngày 21 tháng 02 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Hạ tầng 

kỹ thuật Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy và 

phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết;  

Theo Công văn số 547/SXD-QLXD&HTKT ngày 27 tháng 7 năm 2020 

của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh tổng mức 

đầu tư Dự án Khu dân cư Hùng Vương 2A, phường Phú Thủy và phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4079/TTr-

SKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ 

tầng kỹ thuật Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy và 

phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 

3813/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2005 và khoản 15 Điều 1 Quyết định 

số 611/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh như sau:  

12. Tổng mức đầu tư:  149.173 triệu đồng.  

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  107.489 triệu đồng.  

- Chi phí QLDA:  1.483 triệu đồng.  

- Chi phí tư vấn ĐTXD:  2.584 triệu đồng.  

- Chi phí khác:  1.487 triệu đồng.  

- Chi phí đền bù, GPMB:  35.408 triệu đồng.  

- Chi phí dự phòng:  722 triệu đồng.  

15. Thời gian thực hiện dự án: Đến năm 2022.  



3 
 

 

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 614/UBND-ĐTQH ngày 21 tháng 02 năm 2019. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ngoài nội 

dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Quyết định số 3813/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 01 tháng 

3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành và 

cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lương Văn Hải; 

- Lưu: VT, ĐTQH. Vinh    

          

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Văn Hải 
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