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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C  
quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  
(Chương trình 135) trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 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 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính 
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-
CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ 
về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Xét Báo cáo thẩm định số 358/BC-SKHĐT ngày 25/7/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng tại Tờ trình số 97/TTr-
UBND ngày 29/7/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy 
mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) trên địa 
bàn huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Giảm danh mục Dự án ngầm tràn thôn Đá Mài, xã Tân Lập: Tổng mức đầu 
tư 500 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2019 phân bổ là 463 triệu đồng, nguồn vốn 
huy động nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác là 37 triệu đồng. 

Bổ sung danh mục Dự án rải cấp phối đá dăm loại II tuyến đường Đá Đen 
thôn Đá Mài, xã Tân Lập: Tổng mức đầu tư là 500 triệu đồng; quy mô 1,4km. 
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2. Giảm danh mục Dự án rải cấp phối đường từ Trường Mầm non thôn Lỷ 
đến nhà văn hóa thôn Quý Xã và kho K79 đến thôn Quý Xã, xã Yên Bình: Tổng 
mức đầu tư là 1.230 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2019 phân bổ là 853 triệu đồng, 
vốn năm 2020 là 377 triệu đồng, nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp, các 
nguồn vốn hợp pháp khác là 49 triệu đồng.  

Bổ sung danh mục Dự án rải cấp phối đường từ Trường Mầm non thôn Lỷ 
đến nhà văn hóa thôn Quý Xã, xã Yên Bình và từ trung tâm thôn Quý Xã đi thôn 
Đồng La: Tổng mức đầu tư của dự án là 1.230 triệu đồng; quy mô 1km. 

3. Giảm danh mục Dự án bê tông hóa đường thôn Niêng, xã Thanh Sơn: 
Tổng mức đầu tư là 600 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững là 577 triệu đồng. 

Bổ sung danh mục dự án Bê tông hóa đường thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn: 
Tổng mức đầu tư là 600 triệu đồng; vốn Chương trình MTQGGNBV là 577 triệu 
đồng. 

4. Giảm danh mục Dự án bê tông mặt đường nội thôn Hố 10, xã Hòa Sơn; 
tổng mức đầu tư là 110 triệu đồng.  

Bổ sung tổng mức đầu tư Dự án xây ngầm tràn Bãi Nghệ, thôn Suối Trà, xã 
Hòa Sơn từ 110 triệu đồng thành 440 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 là 200 triệu đồng và năm 2020 là 
200 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này) 
Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Văn phòng Điều phối CTXD NTM tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng  
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