
                            

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ ÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3933/QĐ-UBND  Trà Ôn, ngày 28 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét kênh  

Cà Dăm, Ranh Làng Cây Gòn, xã Tích Thiện 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 

05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Ôn tại Tờ trình số 

605/TTr-TCKH, ngày 18/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét 

kênh Cà Dăm, Ranh Làng Cây Gòn, xã Tích Thiện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét kênh Cà Dăm, Ranh Làng 

Cây Gòn, xã Tích Thiện, với các nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Nạo vét kênh Cà Dăm, Ranh Làng Cây Gòn, xã Tích Thiện. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà Ôn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Thực hiện nạo vét tuyến kênh nhằm phục vụ cho nhu cầu cấp, 

trữ nước ngọt, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn; kết hợp tưới tiêu cho 250 ha đất nông 

nghiệp và tạo tuyến giao thông cho khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư:  

Chiều dài nạo vét kênh 2.366m; chiều rộng đáy kênh từ 2,0m đến 2,5m, cao trình 

đáy -1m; khối lượng đất đào 10.078,52m
3
; đào gốc lá dừa nước 2.110m

2
. 

5. Công trình nhóm: Nhóm C. 

6. Diện tích sử dụng đất: Sử dụng diện tích đất hiện trạng. 

7 Địa điểm thực hiện công trình: xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. 
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8. Hình thức đầu tư: Duy tu, nâng cấp công trình thủy lợi. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 599.984.505 đồng. 

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn, năm trăm 

lẻ năm đồng). 

- Chi phí xây dựng: 473.378.691 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 15.413.210 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 96.608.844 đồng. 

- Chi phí khác: 10.583.760 đồng. 

- Chi phí dự phòng:  4.000.000 đồng. 

  10. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ứng phó hạn hán, xâm 

nhập mặn năm 2020. 

  11. Giải phóng mặt bằng: Công trình đầu tư duy tu, nâng cấp trên phần diện tích 

đất hiện trạng nên không thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

12. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2020. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu trực tiếp điều hành, tổ chức, quản lý thực hiện 

dự án. 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện triển khai 

thực hiện dự án xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Tích Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Đăng trang web; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Trạng 
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