SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 04/5/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do Hnh phüc

S: 682/UBND-DTXD

Ba Chê, ngày 04 tháng 5 näm 2021

V/v dng chü tnrang d.0 tu Cong trInh:
Lp kê hoch vn hãnh thu nghim, 13p
báo cáo hoàn cong dr an Câi tao, náng cap,
bô sung 01 lô dot rác thai bang phucmg
pháp dot cho khu xü 1 rác thai hin có ti
xãNam Scm, cong suât 750 kg/gi?m

KInhgiri:

- Các ccm quan: Tài chInh - Kê ho?ch; Krnh té Va H? tang;
- Ban QLDA dâu tix xây d1rng.

Ngày 27/4/202 1 Uy ban nhàn dan huyn Ba Chë nhn dirge Cong van s
114/DTXD ngày 26/4/202 1 ci:ia Ban Quân 1 dir on dâu ttr xây drng huyn ye vic xin
chü tnrcvng dâu tLr cong trInh: Lp kê ho?ch 4n hành thr nghim, 1p báo cáo hoOn cong
di,r On Cái t?o, nOng cap, bô sung 01 là d& rOe thai bang phucmng pháp dot cho khu xCr 1
rae thai hin có ti xã Nam Son, cong suàt 750 kg/gim. Sau khi xem xét van bàn dê xuât

Ltp k ho?ch 4n hành thu nghim, 1p báo cáo hoàn cong d? an Cãi t?o, nâng
c.p, b sung 01 là d& rác thai bng phucing pháp d& cho khu xü i rae thai hin
có t?i xã Nam Son, cong suât 750 kg/gRm trên co s0 dam bâo tinh thiêt thirc, hiu qua,
tiát kim kinh phi và to chüc quan 1 dir On theo các quy djnh hin bath. Yêu cu Ban
khn tnxcmng l.p, trmnh phê duyt Báo cáo d xuAt chü triicmng d.0 tii, Báo cáo kinh t - k3
thut và tO chirc then khai khi UBND huyn b6 trI dirge ngun kinh phI.
2. Giao Phàng Tài chfnh - K hoch huyn thirc hin th.m djnh báo cáo d
xu.t chü truclng dâu tix, tham mxu UBND huyn phê duyt chü trtrclng dâu ti.r dir an
và can dOi bô tn von cho dr On theo quy djnh, dam bâo không d4 phát sinh ng dçng.
3. Giao Phông Kinh t vá H? tng hu&ng dk Ban Quàn 1 d1r an DTXD
huyn l.p, tninh thm djnh Báo cáo kinh t - k5 thu.t, thirc hin quOn l dr On d.0
tix theo quy djnh hin hành.
Uy ban nhân dan huyn Ba Chê yêu c.0 các co quan, don vj nghiém tue
thirc hin./.
Noinhin:
-Nhixtrên;
- CT, các PCT UBND huyn;
-Liru: VT.

