
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /NQ-HĐND Cao Lộc, ngày       tháng 12  năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C 

 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Cao Lộc 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU 
 

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 ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 369/TTr-HĐND, ngày 14/12/2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Cao 

Lộc; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười sáu. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý đảm 

bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện 

Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XX, kỳ họp 

thứ Mười sáu thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020./. 
 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;   

- Văn phòng HĐND tỉnh;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;      

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, VKSND, TAND huyện;     

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                                                               

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

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                         

- TTHĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- CVP HĐND và UBND huyện;   

  - Lưu: VT, HSKH.                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 
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