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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3255/Qð-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng
Công trình: Lưới ñiện hạ thế Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình ðịnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP;
Xét ñề nghị của Ban quản lý dự án REII tại Tờ trình số 05/TT-BQLDA ngày
13/12/2006 và ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 506/TTr-SKHðT
ngày 25/12/2006,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Lưới ñiện hạ thế năng lượng nông thôn II tỉnh Bình ðịnh.
2. Chủ ñầu tư: Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Bình ðịnh.
3. Nhà thầu lập Dự án ñầu tư: Trung tâm thiết kế ñiện - Công ty ðiện lực 3.
4. Mục tiêu ñầu tư: Phục hồi nâng cấp cải tạo và mở rộng lưới ñiện hạ thế
của 25 xã nông thôn thuộc 10 huyện của tỉnh Bình ðịnh.
5. Nội dung và quy mô xây dựng: ðường dây hạ thế dài: 410,201Km.
Trong ñó:
+ Xây dựng mới

: 293,827Km.

+ Cải tạo toàn bộ

: 71,959Km.

+ Cải tạo một phần

: 44,415Km.

Trong ñó: - Tháo dỡ

:

68,184Km.

