
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc lap - Tir do - Hanh phác 

S :4J  /QD-UBND Quáng Tn, ngà)o(' tháng 5 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt diu chinh dir toán xãy dirng 

Cong trInh: Trung tam bi dtr&ng chInh trl  thãnh ph Bong Ha 

U( BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c&Lut To chic chInh quyên djaphwo'ng ngày 19/6/2015; 

án czLuItXây c4mg  ngày 18/6/2014, 

Can c& các Nghj djnh cza CiiInh phii: So' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 
ye quán l) dy' an dáu tw xáy dy'ng cOng trInh; SO 68/2019/ND-C'P 14/8/2019 ye 
quán ly chi phi dâu twxáy dmg; 

Can ci Quylt djnh s 2997/QD-UBND ngày 3 1/10/2019 cza UBND tinh 
Quáng Trj ye vic phê duyct Báo cáo kinh tê k9 thugt cOng trInh: Trung tam bOi 
dw&ng chInh trj thành phO DOng Ha 

Xét d nghj cia SáXáy dyng tinh Quáng Trj tgi COng van s 644/SXD-
QLXD ngày 05/05/2020 v vic thông báo két qua thâm d/nh diêu chinh dy' toán 
xdy dyng cOng trInh Trung tam bOi du'öng c/'zinh frj tl-zành phO DOng Ha; 

Xét d nghj cia UBND thành phO' Dông Ha tçii Ta tnInh s6 70/TTr-UBND 
ngày 15/05/2020. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh dir toán xây drng cong trInh "Trung tam b4M 
dung chInh trj thành phô Dông Ha" vOi các ni dung sau: 

1. Ni dung diu chinh: 

Diu chinh, cp nht dir toán cong trInh theo các Thông tu huàng dn Nghj 
djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye quãn 1 chi phi dâu tu 
xây dirng. 

2. Giá trj dir toán xây dirng sau diu chinh: 8.500.000.000 dng 

(Bäing chii': Tam tj, nám tram triçu dng). 

Trong do: 

- Chi phi xây drng: 6.730.165.000 dng 

- Chi phi quán 1 d1r an: 220.884.000 dng 

- Chi phi tu van: 739.7 13.000 dông 

- Chi phi khác: 85.164.000 dng 

- Chi phi dir phOng: 724.074.000 dông 
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3. Các ni dung không diu chinh thirc hin theo Quyt djnh s 2997/QD-
UBND ngày 31/10/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj ye vic phê duyt Báo cáo 
Kinh tê - k thut cong trInh: Trung tam bOi duông chInh trj thành phô Dông 
Ha. 

Diu 2. UBND thành ph Dông Ha chju trách nhim t chrc quán 1 thirc 
hin các ni dung ducic phê duyt tai  Diéu 1 dung theo quy djnh hin hánh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k t1r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S&: Xây drng, Tái chInh, 
Kêhoch vá Dâu ti.r; Giám dôc Kho bac  nhá nuâc tinh; ChÜ tjch UBND thành 
phô Dông Ha; Thu tnràng các ban ngành lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

Ncri izhân: 
-NhtrDiêu3; 
- Lru VT, TH(D). 
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