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

khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

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 và 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 đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng tại Tờ trình số 2484/TTr-
UBND ngày 28/10/2019, Báo cáo thẩm định số 532/BC-SKHĐT ngày 
25/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, 
khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng như sau: 

1. Thông tin chung: Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới 
năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng (Chi tiết tại biểu kèm theo). 

2. Nhóm dự án: Nhóm C quy mô nhỏ. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã: Tân Tác, Trùng Quán, An Hùng, 



 2

Hoàng Việt, Bắc La, Nam La, Gia Miễn, Hội Hoan, Nhạc Kỳ, Hồng Thái, Tân 
Việt, Tân Lang, Thành Hòa, huyện Văn Lãng. 

6. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó 
khăn (Tân Tác, Trùng Quán, An Hùng, Hoàng Việt, Bắc La, Nam La, Gia Miễn, 
Hội Hoan, Nhạc Kỳ, Hồng Thái, Tân Việt, Tân Lang, Thành Hòa) của huyện Văn 
Lãng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống cho 
Nhân dân trong khu vực được hưởng lợi từ công trình, cụ thể hóa các mục tiêu của 
chương trình giảm nghèo bền vững. 

7. Quy mô đầu tư:  
- Mở mới 02 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là: 2km. 
- Nâng cấp mặt bê tông xi măng cho 11 tuyến đường giao thông nông thôn với 

tổng chiều dài là: 6,35 km. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư toàn bộ danh mục dự án: 10.820 triệu đồng. 

Dự kiến cơ cấu nguồn vốn và tiến độ huy động vốn: 

ĐVT: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn 
Tổng mức 
đầu tư  

Trong đó 
năm 2020 

Nhân sách Trung ương thực hiện Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) 

10.515 10.515

Nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác 305 305

Tổng cộng 10.820 10.820

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 

Điều 2. UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục 
đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 

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 Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Ban Dân tộc; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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