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NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ỴỤ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ SÁÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 39/20Ỉ9/QHỈ4 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết sổ 67/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND huyện 
Vụ Bản về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng khuôn viên, xây 
dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiếu 
học xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình sổ  125/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về 
việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Mở rộng khuôn viên, xây dựng 
nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiếu 
học xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Báo cáo thâm tra của 
Ban Kinh tế - X ã hội HĐND huyện và ỷ  kiến thảo luận của đại biểu HĐND 
tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Mở rộng khuôn 
viên, xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ 
Trường tiểu học xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; thời gian thực 
hiện: Năm 2022-2023.

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình 
thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện dự án theo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định 
của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 
các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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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 từ ngày28/7/2022./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tinh Nam Định;
- UBND tinh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyì
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin vđiện tử của huyện;
- Lưu: VT. \J Ậ ^

CHỦ TỊCH

hạm Văn Quyêt
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