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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc 

  

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 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; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách thị xã giai đoạn 2021-2025; 

 Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 11/5/2022 của UBND xã Thuận Lộc về 

việc xin phê dyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông 

thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, với các nội dung sau: 
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 1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã 

Thuận Lộc. 

2. Phân loại dự án: Dự án nhóm C 

 3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường xã Thuận Lộc 

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thôn nông thôn, 

đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ lưu thông hàng hóa của nhân dân trong vùng, 

góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 6. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường bê tông có chiều dài 

khoảng 935m theo tiêu chuẩn loại A đường GTNT (tuyến chính dài 765m có điểm 

đầu giao với đường bê tông liên xã, điểm cuối nối với đường bê tông trục thôn; 

tuyến nhánh dài 170m có điểm đầu giao với tuyến chính, điểm cuối giao với 

đường bê tông liên xã) với bề rộng nền đường Bnền=7,5m, bề rộng mặt đường 

Bmặt=6,0m. Trên tuyến bố trí mương thoát nước; điện chiếu sáng với phương án 

tận dụng di dời hệ thống cột điện cũ. Quá trình triển khai thực hiện bó lại các 

đường dây trên không. 

7. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng). 

 8. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã. 

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

 10. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, mở rộng 

 Điều 2. Giao UBND xã Thuận Lộc 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. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc 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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