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THÔNG BÁO  

Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ  

trường Tiểu học khu B xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng. 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Theo đề nghị tại tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 03/02/2021 của UBND xã Nghĩa 

Thành; tờ trình số 23/TTr-KTHT ngày 17/02/2021 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc 

xin lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và 

các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học khu B xã Nghĩa Thành, huyện nghĩa Hưng. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Đồng ý, giao UBND xã Nghĩa Thành tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu 

học khu B xã Nghĩa Thành, huyện nghĩa Hưng gồm các nội dung sau: 

- Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Quy mô đầu tư:  Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ. 

- Nguồn vốn: Ngân sách xã, ngân sách cấp trên công trợ và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

- Tổng mức đầu tư: Dưới 10 tỷ đồng.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan 

hướng dẫn UBND xã Nghĩa Thành thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy 

định./. 

Nơi nhận:                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Phòng KTHT;                                                                                               CHỦ TỊCH 
- Phòng TC-KH; 

- Phòng GD&ĐT; 

- UBND xã Nghĩa Thành, 

- Lưu: VT.                                                       

 

                                                                                                    Trần Văn Dương  
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