HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 149/NQ-HĐND

Cao Lộc, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, bổ sung phòng làm việc
và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở xã Yên Trạch, 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 101/TTrUBND 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: Cải tạo, bổ
sung phòng làm việc và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở xã Yên Trạch, huyện
Cao Lộc với các nội dung chính sau
1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, bổ sung phòng làm việc và một số hạng mục phụ
trợ Trụ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc để đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm việc của
cán bộ, công chức xã Yên Trạch.
2. Quy mô đầu tư:
- Vị trí bổ sung tại đầu hồi phía đông trụ sở xã; Phần diện tích các phòng bổ
sung thêm 90m2, tổng diện tích sàn 180m2, công trình dân dụng cấp III, gồm 2
tầng, bước gian 3,3m, hành lang nhà 1,8m, chiều cao tầng là 3,6m.
- Bếp nấu: Xây dựng bếp nấu diện tích 20m2. Tường xây gạch, sơn hoàn
thiện 3 nước, cửa bằng cửa sắt kính sơn tĩnh điện, kính dầy 5mm. Nền nhà lát gạch
500x500mm.
- Khu vệ sinh tầng 1 và tầng 2: Gồm có nhà vệ sinh nam và nữ riêng biệt.
Diện tích 11m2. Bố trí chậu rửa và xí bệt. Nền lát gạch chống trơn 300x300, tường
ốp gạch 300x450 cao 2,2m.
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3. Dự án nhóm: Nhóm C.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.300 triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn:
ĐVT: Triệu đồng
Cơ cấu nguồn vốn

Nhu cầu
Tổng
vốn cả giai
mức
đoạn 2020đầu tư
2022

Trong đó
Năm
2020

Năm 2021

Năm
2022

- Vốn ngân sách huyện

1.300

1.300

400

450

450

Tổng cộng

1.300

1.300

400

450

450

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.
7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện: 150 ngày.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân 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 dân huyện Cao Lộc khóa XX, 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;

CHỦ TỊCH

- KBNN huyện (bản giấy);
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND xã Yên Trạch;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, HS.

Phạm Quang Cường

