ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 2168/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây
dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm
2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số
dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự
án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng
mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh
An Giang;
Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư công
không có cấu phần xây dựng nhóm B và C do cấp tỉnh quản lý;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng
mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh
An Giang;

Căn cứ Công văn số 7209/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang V/v Thông báo chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2019
– Dự án kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Tờ trình số
202/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 08 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư
xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, với các nội
dung như sau:
* Điều chỉnh “Thời gian thực hiện” nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số
153/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,
với nội dung như sau:
Theo Quyết định được duyệt

Điều chỉnh

Đến hết năm 2018

Đến hết năm 2019

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh
dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của
Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.
Điều 3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND
ngày 24 tháng 10 năm 2013 và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11
năm 2014 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh: CT&PCT;
- VPUBND tỉnh: CVP, P.CVP; P.KTN;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD và KVPT ĐTAG;
- Lưu: VT.
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