ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2385 /UBND-KT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v chủ trương xử lý kỹ thuật, điều
chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc
công trình: Sửa chữa Nhà văn hóa khu
phố Phú Xuân, Phú Long

Kính gửi:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- UBND thị trấn Phú Long.
Qua xem xét Tờ trình số 447/TTr-UBND ngày 19/9/2018 của phòng Tài
chính-Kế hoạch về việc chủ trương xử lý kỹ thuật, điều chỉnh, bổ sung một số hạng
mục công trình: Sửa chữa Nhà văn hóa khu phố Phú Xuân, Phú Long, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương xử lý kỹ thuật, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục
thuộc công trình: Sửa chữa Nhà văn hóa khu phố Phú Xuân, Phú Long với các nội
dung chủ yếu như sau:
- Tháo dỡ sênô và trụ cũ dãy hành lang phía đông (trục D(1-1)), xây dựng
mới 04 trụ gạch thẻ kích thước 200x400 để đỡ kèo mái; đóng mặt đứng tole lạnh,
khung sắt hộp để che phía trong mái.
- Bổ sung vách ngăn phòng làm việc với hội trường bằng nhôm-kính.
- Xây mới nhà vệ sinh: 01 bồn cầu nam, 01 bồn cầu nữ, 01 lavabo, cấp điện,
cấp nước và bồn chứa inox (500l).
2. Giao trách nhiệm:
- Chủ tịch UBND thị trấn Phú Long phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, xây
dựng lại hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình nêu trên trình UBND huyện xem
xét, phê duyệt.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng
thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê
duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Yêu cầu Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ
tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Long thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Hiền);
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, KT.
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