
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 150/NQ-HĐND Cao Lộc, ngày 08 tháng 6 năm 2020 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc Tổ công tác 

Kiểm soát 05, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 159-NQ/HU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, kỳ họp tháng 5 năm 2020;  

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 102/TTr-

UBND ngày 01/6/2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân 

dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 

nhà làm việc Tổ công tác Kiểm soát 05 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, huyện Cao Lộc với các nội dung chính sau 

1. Mục tiêu đầu tư:  Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

cán bộ, chiến sỹ Tổ công tác Kiểm soát 05 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới.  

2. Quy mô đầu tư:  

- Phá dỡ: 

+ Phá dỡ bếp dựng cột thép, mái lợp tôn. Kích thước 7,0x5,2m. 

+ Phá dỡ nhà ăn cũ: xây bằng tường gạch mái lợp fibroximang kích thước 

2,8x5m. 

+ Phá dỡ mái che dựng cột thép, mái lợp tôn. Kích thước 13,5x3,7m. 

- Xây dựng mới:  

+ Xây mới nhà nghỉ, bếp ăn: Xây dựng công trình cấp IV, 01 tầng, kích 

thước ngang dài 11,5m, dài 15,8m. Tổng diện tích nhà 137,8m2. Gồm 01 phòng 

ngủ diện tích 23,8m2, 01 phòng ăn diện tích 46,7m2, diện tích bếp nấu + sơ chế 

diện tích 19,1 m2, 01 phòng kho diện tích 6,9 m2, diện tích hiên 26,8 m2, diện tích 

kết cấu tường nhà 14,5m2. 



2 
 

 

+ Sân bê tông: Đổ sân bê tông diện tích 9,73m2. 

3. Dự án nhóm: Nhóm C. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 648 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn: 

ĐVT: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Nhu cầu 

vốn cả 

giai 

đoạn 

2020-

2021 

Trong đó 

Năm 2020 Năm 2021 

- Vốn ngân sách huyện 648 648 300 348 

Tổng cộng 648 648 300 348 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020. 

8. Tiến độ thực hiện: 90 ngày. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện huyện tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân 

dân huyện theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân huyện Cao Lộc Khóa XX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 04 tháng 6 

năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; 

- KBNN huyện (bản giấy); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND TT Đồng Đăng; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 
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