ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2241 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa
cơ sở vật chất Trường THPT Tân Lập, huyện Mộc Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng
ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của
UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương
năm 2022; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND
tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa
chữa cơ sở vật chất Trường THPT Tân Lập, huyện Mộc Châu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 392/TTr-SXD ngày
25 tháng 10 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công
trình Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Tân Lập, huyện Mộc Châu với nội
dung cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh hình thức quản lý dự án tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số
1320/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án

theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm
2021 của Chính phủ để tổ chức thực hiện quản lý dự án.
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày
30 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trường THPT Tân Lập (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực
hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý
dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình theo đúng
quy định.
2. Sở Xây dựng
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn
xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình duyệt;
- Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án
tuân thủ quy định theo thẩm quyền quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh Sơn La; Hiệu trưởng Trường THPT Tân Lập; Thủ trưởng cơ quan có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (bc);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, KT (Toàn).
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