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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3130/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung khoản 8, 9, 12, 15 ðiều 1, Quyết ñịnh
số 4127/Qð-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 10 trạm y tế xã, phường ñạt
tiêu chuẩn quốc gia năm 2005, thành phố Cần Thơ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình và Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số
16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư
xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 594/TTr.SKHðT-Tð ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Giám ñốc
Sở Kế hoạch và ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay, ñiều chỉnh, bổ sung khoản 8, 9, 12, 15 ðiều 1, Quyết ñịnh số
4127/Qð-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 10 trạm y tế xã, phường ñạt tiêu chuẩn quốc gia
năm 2005, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:
8. Nội dung và quy mô ñầu tư:
a) Thực hiện cải tạo, xây dựng mới các trạm y tế gồm:
- Xây dựng mới 02 trạm y tế gồm:
+ Quận Ninh Kiều: Trạm y tế phường An Bình (xây mới thay thế).

