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

______________
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Số: 9129/QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày 27 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Lưới hạ thế tuyến bờ Nam K2 (từ kênh ông Hai - 307)
__________________________

ỦY BAN NHÂN NHÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020
của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện
quản lý và phân bổ;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020
của Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ
trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý,
bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số
521/TTr-P.KTHT ngày 27 tháng 8 năm 2021 và Báo cáo thẩm định của Hội
đồng thẩm định chủ trương đầu tư số 87/BC-HĐTĐ ngày 27 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế
tuyến bờ Nam K2 (từ kênh ông Hai - 307), với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân, xóa điện kế
tổng không đảm bảo an toàn điện trong sinh hoạt, bảo đảm sử dụng điện an toàn.
2. Quy mô đầu tư:
Xây dựng mới đường dây hạ thế độc lập và hỗn hợp dài 2.585 m.
3. Nhóm công trình: Công trình nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.333.104.000 đồng. Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí QLDA, tư vấn ĐTXD và khác:

1.053.837.000 đồng.
158.076.000 đồng.

2
121.191.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tập trung.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.
7. Địa điểm thực hiện: Xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.
9. Các nội dung khác: Không.
Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện là chủ đầu tư
thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư công trình theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và
Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Láng Biển chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Lưu: VT, NC/XDCB.
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