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Nam Đông, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
v ề chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mỏ’ rộng đường từ
trục chính trung tâm xã đến trường Mầm non Hương Son
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN NAM ĐÔNG
KHOÁ VI, KỲ HỌP CHUYỂN ĐỀ THỨ 5
Căn cứ Luật Tỏ chức chính quyền địa phương (hiện hành), (sủa đổi, bổ
sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị ầịnh t S ố 40/2020/NĐ-CP ngày 06 thảng 4 năm 2020 của
Chính phủ vê quy định 'chỉ tiếp thi hành một so điều của Luật Đầu tư công;
X ét Tờ trình sổ 134/ỲTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của ủ y ban
nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng
đường từ trục chính trung tâm xã đến trường Mầm non Hương Sơn; Báo cáo
thâm tra của Ban kinh tê - xã hội và ỷ kiến thảo luận của các đại biếu Hội đồng
nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường từ trục
chính trung tâm xã đến trường Mầm non Hương Sơn với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng đường từ trục chính trung tâm xã đến
trường Mầm non Hương Sơn.
2. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao
thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu dân sinh, nâng cao đời sống của người dân,
góp phần cải tạo cảnh quan môi trường khu trung tâm xã Hương Sơn, góp phần xây
dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 25 Om, với quy
mô mặt đường rộng 5,5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm.
- Vỉa hè kích thước 2,5x2m, xây dựng bó vỉa và rãnh vỉa dọc hai bên tuyến, lát
gạch Terrazzo, trên vỉa hè bố trí ô ừồng cây.
- Xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đảm bảo yêu cầu sử dụng.
4. Nhóm dự án: Nhóm

c.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.200 triệu đồng.
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6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
7. Địa điểm thực hiện: Xã Hưong Son.
8. Thòi gian thực hiện thực hiện dự án: 02 năm.
9. Tiến độ thực hiện thực hiện dự án: 02 năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho ủ y ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thuờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường
trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI, kỳ
họp chuyên đề thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2020./.
Nơi nhận:
TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
-UBNiỵUBM T huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã ,thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP HĐND&UBND: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TC-KH.
-

