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 Đình Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi  

công mới sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên  

địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
  

 Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 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 Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

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 tình MTQG 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 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thưc̣ hiêṇ một số nội dung tron g 

Chương trình muc̣ tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh 

Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh 
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Ban hành Quy chế huy đôṇg , quản lý và sử dụng các nguồn lực để đầu tư kết cấu 

hạ tầng thưc̣ hiêṇ các Chương trình muc̣ tiêu quốc gia trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về 

phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và năm 

2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đã tiếp thu, rà soát các nội dung và hoàn 

thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, 

khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện 

Đình Lập theo đúng đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo 

số 469/BC-SKHĐT ngày 26/9/2019,   

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 

chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng 

vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập với các nội dung 

chính sau: 

1. Thông tin chung: Danh mục (08 dự án) dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi 

công mới, sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách trung ương thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập 

(chi tiết danh mục tại biểu kèm theo). 

2. Nhóm dự án: Nhóm C quy mô nhỏ. 

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Cấp (người) quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Đình Lập. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các xã Bính Xá, Bắc Xa huyện 

Đình Lập. 

6. Mục tiêu đầu tư: Thực hiện xây dựng các dự án của chương trình được 

hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi việc trao đổi giao thương văn hóa, đáp ứng 

đủ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới. 

Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo sự ổn định, 

nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị trên địa bàn và 

thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới huyện 

Đình Lập 

7. Quy mô đầu tư:  

- Xã Bính Xá thực hiện Cứng hóa đường giao thông nông thôn từ đường tỉnh 

246 đến thôn Bản Xả, chiều dài tuyến 1,5km; Xây dựng nhà văn hóa thôn Quyết 

Tiến, quy mô 100 chỗ ngồi; Cấp nước sinh hoạt cho các thôn: thôn Nà Loòng, thôn 

Nà Lừa, thôn Còn Phiêng, trường học và UBND xã Bính Xá tổng cấp nước sinh 

hoạt cho 202 hộ dân, tổng chiều dài tuyến cấp nước 15,3km;  
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- Xã Bắc Xa thực hiện cứng hóa đường Nà Thuộc - Khuổi Tà 3,4km; Cấp 

nước sinh hoạt cho các thôn: thôn Bản Quầy, thôn Nà Thuộc, thôn Bản Mạ tổng 

chiều dài tuyến cấp nước 9,7km. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư của danh mục dự án là: 17.186 triệu đồng, trong 

đó:  

- Vốn dự phòng 10% Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: 15.660 triệu đồng. 

- Vốn huy động đóng góp của nhân dân: 1.526 triệu đồng. 

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

10. Danh mục hồ sơ gửi kèm 

- Báo cáo số 563/BC-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Đình Lập đề 

xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử 

dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập. 

- Báo cáo số 469/BC-SKHĐT ngày 26/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn danh mục dự án nhóm C quy 

mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

huyện Đình Lập. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét 

phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới 

sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên (b/c);  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ; 

- Sở Tài chính ; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các  Phòng TC-KH huyện; Kinh tế và Hạ 

tầng; LĐ, TB, XH – DT; Phòng NN và 

PTNT; Ban quản lý DA ĐTXD huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
 


