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  Hồng Lĩnh, ngày          tháng 5 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành quy định 

phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã: Số 94/2020/NQ-

HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn hỗ 

trợ cân đối ngân sách có tính chất đầu tư từ ngân sách cấp trên; số 

97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong 

công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 – 2025; số 

101/2021/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ 

xây dựng phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh; số 

22/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách thị xã; số 24/NQ-

HĐND ngày 31/12/2021 về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 

và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã: Số 268/QĐ - UBND ngày 

18/02/2021 về việc ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực 

hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 
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2021 - 2025 theo Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; số 4629/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc 

giao chỉ tiêu xây dựng các công trình chỉnh trang và phát triển đô thị cho các 

phường, xã năm 2022; số 4759/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phân bổ 

dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí 

vốn đầu tư phát triển năm 2022; 

 Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 25/3/2022 của UBND phường Bắc 

Hồng về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà văn 

hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa tổ dân phố 8, 

phường Bắc Hồng, với các nội dung sau: 

 1. Tên dự án: Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng. 

2. Phân loại dự án: Dự án nhóm C 

 3. Chủ đầu tư: UBND phường Bắc Hồng. 

4. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư trên 

địa bàn tổ dân phố 8, chỉnh trang khuôn viên góp phần xây dựng phường đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

5. Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 6. Nội dung, quy mô đầu tư:  

- Phá dỡ nhà văn hóa cũ; 

- Làm mới nhà văn hóa với diện tích khoảng 200m2; 

 7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 1.712.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, 

bảy trăm mười hai triệu đồng). 

 8. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã hỗ trợ theo cơ chế tai Nghị quyết số 

101/2021/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 của HDND thị xã về việc ban hành một 

số cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị 

văn minh; phần còn lại ngân sách phường Bắc Hồng hỗ trợ, huy động xã hội 

hóa đầu tư và nhân dân đóng góp. 

 9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022. 

 10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

 Điều 2. Giao UBND phường Bắc Hồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo 

đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
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Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính 

- Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế; Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng và Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3 (bản giấy);                                                                                                                          

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT, TCKH.                   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 Nguyễn Huy Hùng 
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