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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

          Số:  1671  / QĐ-UBND 

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

       Thừa Thiên Huế, ngày  30 tháng  7  năm 2018 

 

QU ẾT Đ NH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô 

nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2019, 2020 thị xã Hương Thủy 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016- 2020; 

Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công; 

 Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; 

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1880/BC-SKHĐT 

ngày 16 tháng 7 năm 2018,  

QU ẾT Đ NH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nh m C quy mô nh , 

khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2019, 2020 thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau: 

1. Tên các dự án: Theo biểu chi tiết đính kèm. 
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2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Hương Thủy. 

3. Chủ đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm. 

4. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và 

dân sinh; g p phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện đời sống của người 

dân, g p phần đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu giai đoạn 2019-2020. 

5. Quy mô đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 23.622 triệu đồng, trong đ : 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 17.000 triệu đồng. 

- Ngân sách thị xã, xã, nhân dân đ ng g p và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác: 6.622 triệu đồng. 

7. Địa điểm đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm. 

8. Hình thức thực hiện: Theo biểu chi tiết đính kèm.  

9. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND thị xã Hương Thủy: 

- Chịu trách nhiệm về về thực hiện mục tiêu, nội dung, đối tượng, quy mô, 

tiêu chuẩn, định mức đầu tư,… của dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối vốn cho từng dự án; đồng thời rà soát 

các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; 

huy động sự đ ng g p, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, 

không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính 

phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây 

dựng cơ bản. 

- Theo dõi, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

nguồn vốn; trong quá trình triển khai thực hiện c  sự tham gia thực hiện và giám 

sát của người dân. 

2. UBND các xã (Thủy Bằng, Thủy Phù, Phú Sơn, Thủy Vân, Thủy Thanh): 

- Căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt, triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình, trình Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thẩm 

định, phê duyệt trên cơ sở đảm bảo xác định rõ nguồn vốn (đặc biệt là nguồn ngân 

sách huyện, xã, đ ng g p của người dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

khác, trong đ  khuyến khích huy động bằng ngày công lao động của nhân dân), 

không vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.  

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; 

huy động sự đ ng g p, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, 

không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính 

phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây 

dựng cơ bản. 

3. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị c  liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn c  trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và 

tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện chủ trương đầu tư nêu trên. 
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Điều 3. Quyết định này c  hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Chánh Văn phòng 

Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND 

các xã: Thủy Bằng, Thủy Phù, Phú Sơn, Thủy Vân, Thủy Thanh và Thủ trưởng 

các đơn vị c  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;          

- CT và các PCT UBND tỉnh;   

- VP: LĐ và các CV: ĐTXD; 

- Lưu: VT, XDKH. 

TM. Ủ  BAN NHÂN DÂN 

CHỦ T CH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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