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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2872/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án Hỗ trợ  
xử lý chất thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang tại Quyết định 

 số 339/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 và Quyết định số 911/QĐ-UBND  
ngày 12/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ 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 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 
phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng       
Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh một số Mục thuộc Điều 1 của 
Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Kiên Giang; 


