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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế xây dựng 

Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 

 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về việc 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 

6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân khai nguồn vốn Trung ương ủy quyền năm 

2020; 

Căn cứ đề cương nhiệm vụ thiết kế xây dựng Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, do Công ty TNHH TVXD Đức Thiện 

lập; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình với các nội 

dung chính sau: 

1. Tên công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng 

cấp.  



   2. Địa điểm xây dựng: Tp Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông. 

   3. Chủ trì công tác lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng: Nguyễn Văn Cẩm. 

   4. Nội dung nhiệm vụ thiết kế: Cải tạo sửa chữa nhà tế tự - Hệ thống thoát 

nước tổng thể, cây xanh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Người có công, Sở Lao động - Thương 

binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Anh 
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