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Số: 83/NQ-HĐND Vụ Bản, ngày 28 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 và đầu tư công năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN vụ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỪ SÁỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đối, bo sung một sổ điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định so 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình sổ 126/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về việc 
châp thuận bố sung danh mục các dự án đầu tư công năm 2022 và đầu tư công 
trung hạn 2022 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kỉnh tế - Xã hội HĐND 
huyện và ỷ  kiến thảo luận của đại biêu HĐND tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận bổ sung 04 dự án vào danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 và đầu tư công năm 2022, cụ thể như sau:

1. Dự án cải tạo nâng cấp đường trục xã Minh Tân, đoạn nối từ đường 
Tân Khánh - Liên Bảo qua thôn Hoàng đến thôn Tân Lập xã Minh Tân, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định, với tổng mức đầu tư dự kiến là 9,9 tỷ đồng;

2. Dự án xây dựng khu công viên cây xanh Thị trấn Gôi, với tổng mức 
đầu tư dự kiến là 195 tỷ đồng;

3. Dự án xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc quần thể Phủ Dầy, với tổng 
mức đầu tư dự kiến là 145 tỷ đồng;

4. Dự án mua bàn, ghế và các trang thiết bị của Nhà ăn Huyện ủy - 
HĐND- UBND huyện, với tổng mức đầu tư dự kiến là 3,5 tỷ đồng.
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Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 
các đại biếu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 
thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày 28/7/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2022./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; «
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện'
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
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hạm Văn Quyêt
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