UBND TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 1053/QĐ-BQL

Hưng Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
sân, cổng, tường rào trụ sở cơ quan
TRƯỞNGBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/3/2019 của chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/05/2015 về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 cña UBND tỉnh
Hưng Yên v/v ban hành quy định Phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý
dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Văn bản số 590/HĐND-KTNS ngày 18/11/2020 của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc báo cáo dự án sửa chữa, cải tạo, nâng
cấp, mở rộng cơ sở vật chất năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ban,tại Tờ trình số 30/TTr-VP ngày
26/11/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường
rào trụ sở cơ quan, với các nội dung như sau:
1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng tường rào trụ sở cơ quan.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
3. Địa điểm xây dựng: Phường Bần Yên Nhân - TX. Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất, chống xuống cấp và đảm bảo mỹ
quan công trình, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút các nhà đầu tư vào
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:
a) Sửa chữa cổng ra vào cơ quan: Tháo dỡ cánh cổng cũ thay thế bằng cổng
Inox điều khiển điện.
b) Cải tạo tường rào phía trước: Vệ sinh cạo bỏ lớp sơn, vôi ve cũ trên tường,
trám vá bằng VXM mác 75 và lăn sơn hoàn thiện 3 nước.
c) Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, bồn cây và hệ thống rãnh thoát nước:
- Tháo dỡ tấm đan thay thế những tấm vỡ bằng những tấm mới đổ bằng
BTCT mác 200. Xây lại những đoạn tường rãnh bị đổ. Đáy rãnh láng VXM mác
100 tạo dốc.
- Xử lý nền bê tông cũ đào bỏ những vị trí đã bị lún hỏng vỡ đổ lại bằng BT
đá 2x4 mác 200; Thảm nhựa bê tông asphalt sân đường nội bộ.
- Bó bờ các bồn cây, tường hoa trong khuôn viên.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 910.000.000đ. (Bằng chữ: Chín trăm mười triệu đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước (ngân sách chi thường xuyên của tỉnh)
8. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
Điều 2. Giao Văn phòng tham mưu triển khai thực hiện theo đúng các quy
định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Kế toán
Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VP, VT.

Ký bởi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Thời gian ký: 26/11/2020 16:05:24

