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NGHỊ QUYẾT
về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:

Cải tạo, nâng cấp Nhà ăn Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Vụ Bản

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật To chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

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

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

Xét Tờ trình sổ 124/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về việc 
quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà ăn Huyện ủy - 
HĐND - UBND huyện Vụ Bản; Báo cáo thấm tra của Ban Kinh tế - Xã hội 
HĐND huyện và ỷ  kiến thảo luận của đại biếu HĐND tại kỳ họp.

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà ăn 
Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Vụ Bản với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn Huyện ủy - HĐND - UBND 
huyện để đảm bảo cơ sở vật chất khu nhà ăn, đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho 
cán bộ, công chức, người lao động các phòng, ban của huyện và tạo cảnh quan 
chung trong khuôn viên Trụ sở làm việc của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư:
- Xây dựng nhà ăn 02 tầng với tổng diện tích khoảng 1.030 m2, kết cấu: 

Móng bê tông cốt thép, phần thân khung cột, mái bằng bê tông cốt thép và lọp 
tôn chống nóng.

- Các hạng mục phụ trợ khác bao gồm: Sân, vườn, hệ thống rãnh thoát 
nước, hệ thống PCCC được thiết kế đồng bộ để đảm bảo mỹ quan của khuôn 
viên Trụ sở làm việc của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.

3. Dự án nhóm: c.
4. Tổng mức đầu tư: 9,95 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn họp pháp khác.
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
7. 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 các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án theo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật khác.

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.

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 28/7/2022J.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tinh 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.điên tử của huyện;
- Lưu: VT. [ ) t ị r


