
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/NQ-HĐND Vụ Bản, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trưong đầu tư dự án:

Xây dựng khu dân cư tập trung phía Đông thôn Điện Biên 
xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN VỤ BẢN 
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phưcmg ngày 19/6/2015; Luật sửa đôi, bô 
sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyên 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 chi tiêt thỉ hành một sô điêu của Luật Đâu tư công;

Xét Tờ trình sổ 156/TTr-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện về việc 
chãp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung phía Đông 
thôn Điện Biên, xã Đại Thăng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Báo cáo thăm tra của 
Ban Kinh tê - Xã hội Hội đông nhân dân huyện, ỷ  kiên thảo luận của đại biêu Hội 
đông nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư tập 

trung phía Đông thôn Điện Biên, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 
với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đế đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở gắn với hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội tại xã Đại Thắng đáp ứng được nhu cầu sử dụng, phát triển theo 
hướng hiện đại, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và phát triển kinh tế xã hội 
trên địa bàn xã;

2. Phạm vi và quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khoảng 3,71 ha;

- Phần kết cấu xây dựng mới công trình được thiết kế đảm bảo theo đúng quy 
chuân, tiêu chuân hiện hành của nhà nước;

- Hệ thống giao thông, rãnh thoát nước và điện, nước sinh hoạt đồng bộ.
3. Dự án nhóm: c .

4. Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập 

trung xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Chủ Đầu tư: UBND huyện Vụ Bản.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án theo 
Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Giao UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thông qua tại kỳ họp thứ hai, ngày 28/7/2021./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện uỷ;
- 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

Phạm Văn Quyết


