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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và bổ sung danh mục dự án sử dụng 

ngân sách huyện và huy động, lồng ghép các nguồn khác năm 2021  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

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

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Thông báo số 65-TB/HU ngày 22/6/2021 của Ban Thư ng v  

Huyện ủy về chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn huyện; 

Sau khi xem xét T  trình số 87/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh 

m c dự án sử d ng ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo th m tra số 11/BC-

BKTXH ngày 25/6/2021 của Ban Kinh tế - X  hội và ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX1, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

                                         QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư công, tổng mức 

đầu tư dự kiến 100,7 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023, gồm: 

1. Đường giao thông nông thôn xã Hương Thủy (Chi tiết theo ph  l c  01). 

2. Nâng cấp đường giao thông Huyện lộ 92 (ĐH92) đoạn từ xã Hương 

Thủy đi xã Hương Giang (Chi tiết theo ph  l c  02). 
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3. Nâng cấp đường giao thông vào trung tâm xã Hương Long (Chi tiết 

theo ph  l c 03). 

 4. Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Mui, xã Hương Lâm (Chi tiết theo 

ph  l c 04). 

5. Xây dựng nhà học 03 tầng 12 phòng và cải tạo 03 dãy nhà 2 tầng 10 phòng 

Trường THCS Chu Văn An (Chi tiết theo ph  l c  05). 

6. Nhà học bộ môn 03 tầng Trường THCS Chu Văn An (Chi tiết theo ph  

l c  06). 

Điều 2. Bổ sung danh mục 6 dự án trên vào Kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn vốn ngân sách huyện và huy động, lòng ghép các nguồn khác năm 2021, 

với tổng mức vốn dự kiến bổ sung 100,7 tỷ đồng (Chi tiết theo ph  l c 07). 

Điều 3: Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ các quy định của pháp luật về đầu 

tư công và khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo, tránh 

nợ đọng; lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí 

đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và Đại 

biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và xã, thị trấn có dự án 

án được đầu tư trên địa bàn cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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