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CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 306/Qð-UBND

Số 3 - 15 - 3 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh Quyết ñịnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán
Công trình: cầu Phú Cường (ñiều chỉnh kéo dài nhịp)
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính Phủ ban hành Quy chế
ñầu tư theo hình thức hợp ñồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T) áp
dụng cho ñầu tư trong nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lí
dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 28/CV-07 ngày 17/01/2007 của Công ty cổ phần Bê tông 620
Châu Thới,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ñiều chỉnh nội dung ðiều 2 của Quyết ñịnh số 2719/Qð-UBND
ngày 02/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự
toán ñiều chỉnh công trình cầu Phú Cường (ñiều chỉnh kéo dài nhịp); cụ thể:
“Sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán ñiều chỉnh công trình ñược phê
duyệt, Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới là Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm thực
hiện các bước tiếp theo ñúng quy ñịnh hiện hành”.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám
ñốc Sở Kế hoạch - ðầu tư, Giám ñốc Sở Giao thông - Vận tải, Giám ñốc Sở Xây
dựng, Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới, Giám ñốc Công ty cổ phần B.O.T
cầu Phú Cường và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðã ký: Trần Văn Lợi

