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Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Yên, ngày       tháng 11 năm 2022  
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa thực hiện một số nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đối với 05 công trình xây 
dựng nhà văn hóa thôn bản trên địa bàn xã Xuân Hòa  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

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 quyền địa phương ngày 
22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 
40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ 
quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự 
án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản  lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1376/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng 
được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 3519/UBND-QLĐT ngày 30/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc chuyển tiếp thực hiện các dự án và thẩm quyền quyết định 

đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 4855/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hóa 

bản Xóm Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; 

Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hóa 

bản Qua, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; 



Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hóa 
bản Mai Thượng, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; 

Căn cứ Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hóa 
bản Kẹm, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; 

Căn cứ Quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hóa 
bản Chuân, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình 
số 997/TTr-TCKH ngày 22/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa một số nhiệm vụ, 
quyền hạn khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số công trình sau: 

1. Công trình được ủy quyền 

(1) Tên công trình: Nhà văn hóa bản Xóm Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Bảo 

Yên. 

- Quy mô đầu tư: Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 150m2. 

- Tổng mức đầu tư: 350.000.000 đồng 

- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiện chi NS huyện (70 
triệu đồng) + ngân sách xã, nhân dân đóng góp (280 triệu đồng). 

(2) Tên công trình: Nhà văn hóa bản Qua, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. 

- Quy mô đầu tư: Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 150m2. 

- Tổng mức đầu tư: 350.000.000 đồng 

- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiện chi NS huyện (70 

triệu đồng) + ngân sách xã, nhân dân đóng góp (280 triệu đồng). 

(3) Tên công trình: Nhà văn hóa bản Mai Thượng, xã Xuân Hòa, huyện 

Bảo Yên. 

- Quy mô đầu tư: Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 150m2. 

- Tổng mức đầu tư: 350.000.000 đồng 

- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiện chi NS huyện (70 

triệu đồng) + ngân sách xã, nhân dân đóng góp (280 triệu đồng). 

(4) Tên công trình: Nhà văn hóa bản Kẹm, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. 

- Quy mô đầu tư: Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 150m2. 

- Tổng mức đầu tư: 350.000.000 đồng 



- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiện chi NS huyện (70 
triệu đồng) + ngân sách xã, nhân dân đóng góp (280 triệu đồng). 

(5) Tên công trình: Nhà văn hóa bản Chuân, xã Xuân Hòa, huyện Bảo 

Yên. 

- Quy mô đầu tư: Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, diện tích tối thiểu 150m2. 

- Tổng mức đầu tư: 350.000.000 đồng 

- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất, tăng thu, tiết kiện chi NS huyện (70 

triệu đồng) + ngân sách xã, nhân dân đóng góp (280 triệu đồng). 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả điều 
chỉnh, bổ sung nếu có) trên cơ sở kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn 

theo quy định; 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả 

điều chỉnh, bổ sung nếu có); 

- Cho phép điều chỉnh hợp đồng và mức tạm ứng hợp đồng các gói thầu 

thuộc dự án; 

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; 

- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tổ chức giám 
sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định. 

3. Thời gian ủy quyền và các điều kiện cụ thể  

- Thời gian ủy quyền: Theo quy định về thời gian thực hiện dự án được 
phê duyệt trong chủ trương đầu tư dự án; 

- Điều kiện khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền: Đảm bảo 
thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu 

thầu; quy định của Chính phủ về quyết toán dự án hoàn thành và các quy định 
hiện hành khác có liên quan. 

 Điều 2. Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Chủ tịch UBND huyện về các nhiệm vụ được ủy quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài 
chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa và thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Lưu: VT, TCKH. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tô Ngọc Liễn 
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